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 ملخص الرسالة

مية  في الجامعة اإلسال )الماجستير(مقدمة لنيل درجة العالمية  هذه رسالة علمية
ي شرح )الجواهر البحرية فوهي بعنوان -قسم الفقه–بالمدينة المنورة  كلية الشريعة 

تأليف القاضي نجم الدين أبي العباس أحمد بن محمد القمولي المصري الوسيط( 
ات في بيان الموجب لها من ( من بداية القسم الثاني من كتاب الدي727الشافعي )ت

األسباب والمباشرات إلى نهاية فصل في الغرم من كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 
 دراسًة وتحقيقاً.

على نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي  الجزءوقد اعتمدت في تحقيق هذا 
ة  يبإسطنبول  تركيا  واعتمدتها األصل  وفي المقابلة اعتمدت على نسخة المكتبة األزهر 

 القاهرة  مصر  وتكملتها نسخة المكتبة الوطنية  باريس.
 اآلتي:كوقد قسمت الرسالة إلى مقدمة وقسمين وفهارس فنية  وبيان القسمين 

قسم الدراسة وقد اشتمل على مبحثين  المبحث األول: التعريف  القسم األول:
 بالمؤلف  والمبحث الثاني: التعريف بالكتاب.

لمحقق  وقد اشتمل على القسم الثاني من كتاب الديات النص ا القسم الثاني:
في بيان الموِجب لها من األسباب والمباشرات  والقسم الثالث في بيان من تجب عليه 
الدية  والقسم الرابع في دية الجنين  وكتاب كفارة القتل  وكتاب دعوى الدم والقسامة  

 ة للعقوبات.والجناية األولى وهي البغي من كتاب الجنايات الموجب
 ثم ختمت الرسالة بذكر المصادر والمراجع ووضع الفهارس الفنية الالزمة.

وقد اعتمدت في كل ذلك على دليل الرسائل العلمية المعتمد من قبل عمادة 
 الدراسات العليا.
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ABSTRACT 

This thesis is submitted to the degree of global (Master) 

at the Islamic University, Madinah, in the faculty of 

SHARI’A “Department of jurisprudence”. 

It’s a book in the jurisprudence entitled (AL JAWAHER 

AL BAHRIA FIL SHARH ALWASEET) for the judge 

NAJM ALDEEN ABI ALABAS AHMED BIN 

MUHAMMED ALGAMOLY ALMESRY ALSHAAFA’I 

(dead on H). 

From the beginning of chapter  from the book of 

“ALDIANAT FI BIAN ALMOJAB LAHA MEN ALASBAB 

WA ALMOBASHARAT” to the end of the chapter in 

ALGARAM from the book of ALGINAIAT ALMOGABAH 

LIL OQUBAT study and achieving. 

The book is based on a copy of Library in Topkapisrai 

museum in Istambul, Turkey and adopted by origin. And also, 

in the interview adopted on the copy of ALAZHAR Library, 

Cairo, Egypt and it has completed the copy of ALWATANIA 

Library, Paris. 

The mothed of achievement called for dividing the 

message into tow section and technical indexes: 

First: The book was issued with an introduction, 

followed by the two sections as follows: 

First section: study section, and it includes two main 

searches, and under all of them requirement. 

First search: Author’s study. 

Second search: Introducing the book. 

Second section: achievement section, and it includes the 

text that achieved, and it contains the second part of the book 

“ALDIANAT FI BIAN ALMOJAB LAHA MEN ALASBAB 

WA ALMOBASHARAT”, the third part in “BIAN MAN 

TAGEB ALAIH ALDIA”, the fourth part in “DIAT 

ALGANEEN”, the book of “KAFARAT ALQATL”, the 
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book of “DA’WA ALDAM WAL QASAMAH” and the first 

crime which is prostitute from the book “ALGINAIAT 

ALMOGABAH LIL OQUBAT”. 

The book was then concluded with sources and references 

and the work of necessary technical indexes. 

Finally, it adapted in all scientific message approved by 

the deanship of Graduate Studies.  
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 المقدمة

إن الحمد لله  نحمده  ونستعينه  ونستهديه  ونستغفره  ونعوذ بالله من شرور 
هده الله فال مضل له  ومن يضلل فال هادي له  ومن سيئات أعمالنا  من ي أنفسنا 

 يه ٱُّٱ وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له  وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
 مل خل ُّٱ (1)َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي
 ىه جهمه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل
 حئ جئ يي ىي ُّٱ (2)َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي جي يه
 حج مث هت ختمت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ
 .(3)ٱَّ جس مخ جخ مح جح  مج

 أما بعد:
فإن العلم الشرعي واالنشغال به تعلمًا وتعليمًا من أعظم القرب وأجل الطاعات  
وهو من أشرف العلوم  وأعالها مرتبة  وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة آمرًة بطلبه 

  حي جي ٰه مه ُّٱٱ: وحاثًة عليه  ومبينًة فضل من انشغل به  فمن ذلك قوله تعالى
 حك جك مق حق مف ٱُّٱٱوقوله تعالى: ،(4)َّ هئمب مئ هي مي خي
ن السنة قوله صلى الله عليه   وم(5)ٱٱَّ جم هل مل خل حل مكجل لك  خك
  والنصوص في هذا الشأن معلومٌة (6)"من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين" :وسلم

                                  
 (.122انظر: سورة آل عمران اآلية ) (1)
 (.1ظر: سورة النساء اآلية )ان (2)
 (.71 – 72انظر: سورة األحزاب اآلية ) (3)
 (.11انظر: سورة المجادلة اآلية ) (4)
 (.٩انظر: سورة الزمر اآلية ) (5)
رد الله به خيراً يفقهه في الدين، (، باب من ي71( ح )1/3٩) في صحححححيحه البخاري أخرجه (6)

 عن معاوية رضي الله عنه.
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 مشهورة.
وبتعلم العلم الشرعي والعمل به يحصل فالح اإلنسان  وعلم الفقه أرقى العلوم 

لة  وأسناها منقبة  وأعظمها فائدة  ويدل على عظم فضله دعاء النبي صلى الله عليه منز 
  وقد اشتغل بهذا العلم (1)وسلم البن عباس رضي الله عنهما "اللهم فقهه في الدين"

العلماء قديماً وحديثاً منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة  والتابعين ومن 
م ارى جهدهم تعلماً  وتعليماً  وإفتاًء  وقضاءً إلى أن جاء من بعدهبعدهم  وبذلوا فيه قص

فدونوا هذا العلم وألفوا فيه  فمنه المتن  والشرح  والمختصر  والمطول  والمنظوم  
وتكونت المذاهب األربعة  وقويت وظهر لها أتباع اهتموا بها تصنيفاً وتأليفاً    والمنثور

-جيل  لكن الكثير من تراث الفقه اإلسالمي مفقود  وقد توارثها المسلمون جياًل بعد
أو مخطوط بحاجة إلى  -وذلك بما حل باألمة اإلسالمية من محن كحروب وغيرها

تحقيق  وإخراج  ونشر لتزود بها المكتبات؛ فيستفيد منها الباحثون والمحققون وطالب 
 العلم.

في  ط قّيم نفيسالعثور على مخطو  ولزمالئي ومن آالء الله عز وجل أن يسر لي
 ر( جواهر البحعلم الفقه على مذهب اإلمام الشافعي وهو كتاب الجواهر البحرية )

هـ  وهو اختصار لكتاب البحر 727لنجم الدين أبي العباس أحمد بن محمد القمولي ت
 المحيط شرح الوسيط للمؤلف نفسه  الذي أكثره مفقود.

يرة؛ استشرت أهل العلم ولما كان لهذا الكتاب وأصله من قيمة علمية كب 
والتخصص؛ فأشاروا علي بجدارته للتحقيق  ليكون موضوع رسالتي ضمن مشروع لنيل 
درجة العالمية )الماجستير(  أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد إنه ولي ذلك والقادر 

  عليه.

                                  
(، باب وضححححححح  الماء عند الخاء، عن ابن 143)( ح 1/53) في صححححححححيحه اريالبخ أخرجه (1)

 عباس رضي الله عنه.
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 أسباب اختيار المخطوط وأهميته العلمية:

 ي النقاط التالية:تتجلى أسباب اختيار الموضوع  وأهميته ف
كونه من التراث العلمي اإلسالمي في الفقه الشافعي الذي ينبغي أن يبرز لمن -1

 له صلة بهذا الفن من ُمفٍت وقاٍض وطالب علم.
أنه اختصار شامل  وجامع للبحر المحيط في شرح الوسيط لإلمام الغزالي  -2

 افعي  في المذهب الش سهل العبارة  حسن الصياغة  وال تخفى أهمية البحر والوسيط
 يقصد البحر المحيط. (1)قال اإلسنوي: "ال أعلم كتاباً في المذهب أكثر مسائل منه"

كون أغلب أجزاء األصل الذي هو البحر المحيط مفقودة  وال يوجد منه إال -3
 أجزاء قليلة متفرقة.

نف ص؛ ليسهل القضاء واإلفتاء منه  قال المعدم ذكر مصنفه لألدلة إال نادراً -4
رحمه الله في مقدمة الكتاب ما نصه: "وجعلته أحكامًا مجردة عن األدلة إال الدليل 
 السهل  وقصدت بذلك تسهيل مراجعته  والنقل منه  واالعتماد عليه في الفتيا والحكم".

 عن بقية المذاهب. ونادراً ما ينقلوال فقهاء المذهب الشافعي  إيراد أق-5
 ه واطالعه في المذهب الشافعي.جاللة قدر المؤلف وسعة علم-6
لي الدين و  اعتماد العلماء على هذا المصنف بنقلهم عنه وإحالتهم إليه  منهم:-7

  (3)السيوطي في األشباه والنظائرو   (2)أبو زرعة العراقي في طرح التثريب في شرح التقريب
    وغيرهم الكثير.(4)والخطيب الشربيني في اإلقناع

                                  
 (.2/16٩) لإلسنويانظر: طبقات الشافعية  (1)
 (.2/55( )2/13انظر: طرح التثريب ألبي زرعة العراقي )(  2)
 (.147( )47( )12انظر: األشباه والنظائر للسيوطي )(  3)
 (.1/1٩3( )1/111يني )انظر: اإلقناع للشرب(  4)
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  من بداية كتاب الدعوى والبينات إلى نهاية فصل: في مسائل              -37

 من الدور وكيفية اإلخراج من الثلث من كتاب العتق.
سيد يوسف عبد الله كاري  من بداية النظر الثاني في كيفية القرعة  -38

 من كتاب العتق إلى نهاية كتاب أمهات األوالد.
*** 
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 خطة البحث

 وقسمين  وفهارس علمية. تشتمل الخطة على مقدمة 
 تشتمل على: والمقدمة

 االفتتاحية
 أسباب اختيار المخطوط وأهميته العلمية

 الدراسات السابقة
 خطة البحث

 منهج التحقيق
 القسم االول: قسم الدراسة، وفيه مبحثان:

 دراسة المؤلف  وفيه ثمانية مطالب:المبحث األول: 
 ته.المطلب األول: اسمه  ونسبه  ونسبته  وكني

 المطلب الثاني: مولده.
 المطلب الثالث: نشأته العلمية.

 المطلب الرابع: شيوخه  وتالميذه.
 المطلب الخامس: مكانته العلمية  وثناء العلماء عليه.

 المطلب السادس: عقيدته  ومذهبه الفقهي.
 المطلب السابع: مؤلفاته.

 المطلب الثامن: وفاته.
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 )الجواهر البحرية(  وفيه ستة مطالب:التعريف بالكتاب  المبحث الثاني:
 المطلب األول: تحقيق اسم الكتاب  وتوثيق نسبته إلى المؤلف.

 المطلب الثاني: أهمية الكتاب  ومكانته العلمية.
 المطلب الثالث: منهج المؤلف في النص المحقق.

 المطلب الرابع: اصطالحات المؤلف في النص المحقق.
 في النص المحقق.المطلب الخامس: مصادر المؤلف 

 المطلب السادس: وصف النسخ الخطية ونماذج منها.

 القسم الثاني: النص المحّقق.
من بداية القسم الثاني من كتاب الديات في بيان الموِجب لها من وهو )

األسباب والمباشرات إلى نهاية فصل في الغرم من كتاب الجنايات الموجبة 
  هج التحقيقالحقًا في منهج العلمي المبين (  وقد اتبعت في تحقيقه المنللعقوبات

واعتمدت فيه على نسختين سيأتي الكالم عنها مفصالً في وصف النسخ الخطية  وأما 
 نصيبي من النسختين فهو كما يلي:

نسخة طوبقبوسراي اسطنبول  والذي يقع في  النسخة األولى وهي األصل:
 أ( من المجلد العاشر.113ب( إلى اللوحة )32( لوحة ابتداءاً من اللوحة )71)

ي وهي تقع في جزأين جزء في المكتبة األزهرية وجزء ف النسخة الثانية للمقابلة:
 ( لوحاً.45المكتبة الوطنية باريس  والتي تقع في )

( لوح  38نسخة المكتبة األزهرية القاهرة  مصر  والتي تقع في ) الجزء األول: 
 ب( من المجلد الخامس.128ب( إلى اللوحة )91ابتداءاً من اللوحة )

من تكملة نسخة المقابلة في نسخة المكتبة الوطنية باريس  والتي  الجزء الثاني:
 ب( من المجلد الرابع.8ب( إلى اللوحة )2( ألواح  ابتداءاً من اللوحة )7تقع في )
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 الفهارس العلمية، وتشتمل على الفهارس الفنية اآلتية:
 فهرس اآليات القرآنية.

 .(1)حاديث النبوية واآلثارفهرس األ
 فهرس األعالم المترجم لهم في النص المحقق.

 فهرس األلفاظ الغريبة المفسَّرة.
 فهرس األماكن والبلدان.

 فهرس الكتب الواردة في الكتاب.
 فهرس المصادر والمراجع.

 فهرس الموضوعات.
 
*** 

  

                                  
 ماحظة: ال يوجد في نصيبي من الكتاب أي حديث أو أثر.(  1)
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 منهج التحقيق

 آلتي:منهج التحقيق الذي سرت عليه في خدمة النص هو ا
نسخ النص المراد تحقيقه حسب القواعد اإلمالئية الحديثة مع االلتزام بعالمات  -1

 الترقيم  وضبط ما يحتاج إلى ضبط.
اختيار النسخة األصل وهي نسخة: مكتبة متحف طوبقبوسراي بإسطنبول  تركيا   -2

ورمزت لها بـ)ط(  مع مقابلتها بنسخة المكتبة األزهرية  القاهرة  مصر ورمزت لها 
 بـ)ز(  وتكملة نسخة المقابلة نسخة المكتبة الوطنية باريس ورمزت لها بــ)و(.

المقابلة بين النسخة األصل ونسخة المقابلة وهي )نسخة المكتبة األزهرية وتكملتها  -3
من نسخة المكتبة الوطنية(  وإثبات الفروق بينهما فيما عدا اآليات القرآنية  وصيغ 

  وصيغ الصالة والسالم على النبي صلى الله وجل عز التمجيد  والثناء على الله
  عليه وسلم  وصيغ الترضي والترحم  مشيراً إلى الفروق في الحاشية على النحو اآلتي:

إذا جزمت بخطأ ما في األصل أقوم بالتصحيح من النسخة األخرى  وأثبته  -أ
 [  مع اإلشارة إلى خطأ ما في في المتن  وأضعه بين معقوفتين هكذا ]

 في الحاشية. صلاأل
إذا كان في األصل سقط  أو طمس  أو بياض  أكملته من النسخة  -ب

األخرى  فإن لم أجده فمن مظانه من كتب الشافعية  وأضعه بين معقوفتين 
[  وأشير إلى ذلك في الحاشية  فإن لم أهتد إليه جعلت مكانه  هكذا ]

 نقطاً متتالية بين قوسين هكذا )...(.
/ب(  للداللة على نهاية كل وجه من 11/أ( أو )11)وضع خط مائل هكذا:/  -4

 لوحات األصل  مع اإلشارة إلى رقم اللوحة في الهامش. 
 عزو اآليات القرآنية ببيان اسم السورة  ورقم اآلية مع كتابتها بالرسم العثماني. -5
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األحاديث النبوية إلى مصادرها  فإن كان الحديث في الصحيحين أو في  تخريج -6
بذلك  وإال فأخرجه من مظانه من كتب األحاديث األخرى  وأبين  أحدهما اكتفيت

 .(1)درجته معتمداً على الكتب التي تعني بذلك باختصار
 .(2)اآلثار إلى مظانها األصيلة تخريج -7
توثيق المسائل الفقهية  والنقول التي يذكرها المؤلف عن الفقهاء من مصادرها   -8

 لمذهب.واإلجماعات  مع بيان القول المعتمد في ا
 شرح مشكل األلفاظ  والمصطلحات العلمية. -9

 الترجمة بإيجاز لألعالم الوارد ذكرهم في النص المحّقق. -11
التعريف باألماكن والبلدان التي ذكرها المؤلف  مع بيان أماكن وجودها وتسمياتها  -11

 في زماننا الحاضر.
 اضر.لحالتعريف بالموازين والمكاييل والمقادير  مع ما يساويها في زماننا ا -12
 وضع الفهارس الفنية الالزمة كما هو موضح في خطة البحث. -13

 
*** 

 
 
 
 

  

                                  
 ماحظة: ال يوجد في نصيبي من الكتاب أي حديث.(  1)
 ماحظة: ال يوجد في نصيبي من الكتاب أي أثر.(  2)
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 شكر وتقدير

على توفيقه في إتمام هذا البحث  فله -سبحانه وتعالى-أحمد الله وأشكره
 الحمد أوالً وآخراً  وله الحمد ظاهراً وباطناً.

ة  الذين بفكل الشكر والتقدير لوالدّي الكريمين حفظهما الله  ولزوجتي الحبي
لمست منهم جميعاً كلَّ معاني التشجيع  والنصَح والتأييد  وشدَّ العزم والدعاءَّ بالتوفيق 

 والنجاح.
والشكر لجامعتي الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ممثلة في كلية الشريعة 

وقسم الفقه  على خدمة العلم وطالب العلم  أسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء  وأن 
 ل ذلك في ميزان حسنات الجميع.يجع

وأشكر زمالئي الكرام ومشايخي الفضالء وكّل من استفدت منه  وفي مقدمتهم 
الدكتور/ أحمد بن عايش المزيني  األستاذ المشرف على رسالتي صاحب الفضيلة 

ففضله علّي ظاهر بارز ال يخفى فجزاه الله عّني خيراً على توجيهه ونصحه  وصبره 
 كرمه.وحلمه  وعطفه و 

 والشكر كذلك للمناقشين الفاضلين
الردادي   نبيل بن صالحوالدكتور/ عبد الله بن معتق السهلي   األستاذ الدكتور/

على تفضلهما بقبول المشاركة في تقويم هذه الرسالة  وسد خللها ونقصها  فجزاهما 
 الله خيراً وبارك فيهما.

-الصواب من الله  وأسألهوأرجو من الله أن أكون قد ُوفقت في هذا البحث؛ ف
 العفو عن تقصيري.-سبحانه

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
***



 

 

 القسم االول: قسم الدراسة

 المبحث األول: دراسة المؤلف، وفيه ثمانية مطالب

 

 مطالب ةرية(، وفيه ستالمبحث الثاني: التعريف بالكتاب )الجواهر البح

 المطلب الثاني: مولده. المطلب األول: اسمه، ونسبه، ونسبته، وكنيته.

 المطلب الرابع: شيوخه، وتالميذه. المطلب الثالث: نشأته العلمية.

 .المطلب السادس: عقيدته، ومذهبه الفقهي لمطلب الخامس: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.ا

 المطلب الثامن: وفاته. المطلب السابع: مؤلفاته.

 همية الكتاب، ومكانته العلمية.المطلب الثاني: أ المطلب األول: تحقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إلى المؤلف.

 المطلب الرابع: اصطالحات المؤلف في النص المحقق. المطلب الثالث: منهج المؤلف في النص المحقق.

 المطلب السادس: وصف النسخ الخطية ونماذج منها المطلب الخامس: مصادر المؤلف في النص المحقق.
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 المبحث األول: دراسة المؤلف، وفيه ثمانية مطالب:

 المطلب الأول: اسمه، ونسبه، ونسبته، وكنيته:

 .(1)اسمه: هو: أحمد بن محمد بن أبي الحزم مكي بن ياسين
 نسبه: القرشي المخزومي

 المصري الشافعي. (2)نسبته: القمولي
 كنيته: أبو العباس.
 مة  القاضي  نجم الدين. لقبه: الشيخ  العال

 المطلب الثاني: مولده:

 .(3)هـ(645هـ(  وقيل: )653بَقُموال بصعيد مصر سنة )-رحمه الله-ُوِلَد القمولي
  

                                  
(، طبقات 1/61(، الوافي بالوفيات للصحححححححححفدي )1/363انظر: أعيان العصحححححححححر للصحححححححححفدي )(  1)

(، البداية والنهاية البن كثير 2/16٩) لإلسححححححنوي(، طبقات الشححححححافعية ٩/32ية للسححححححبكي )الشححححححافع
(، 1/313(، بغية الوعاة للسحححيوطي )2/254(، طبقات الشحححافعية البن قاضحححي شحححهبة )14/151)

   (.1/222األعام للزركلي )
 نسححححبًة إلى َقُموال، وقيل: َقُمولة: قرية بأري صححححعيد مصححححر، : بفتح القاف وضححححم الميمالقمولي(  2)

وهي اآلن قريحة تحابعة لمركز قنقادةق في محافظة ققناق في جمهورية مصححححححححححححححر العربية، وتبعد عن 
( كم شححححححححححححمااًل، وعلى الجهة المقابلة لها 25( كم جنوباً، وعن قاألقصححححححححححححرق )31مدينة ققناق )

( كم 642تق  مدينة ققوصق وتبعد عن القاهرة ) الضحححححححفة الشحححححححرقية للنيل، وإلى الشحححححححمال منها
(، الروي المعطار 2/252جنوبحاً تقريبحاً. انظر: طبقحات الشححححححححححححححافعية البن قاضححححححححححححححي شححححححححححححححهبة )

 (.473للحميري )
(، 1/222) األعام(، 1/1٩(، طبقات المفسحححححححرين للداوودي )1/313) بغية الوعاةانظر: (  3)

 (.2/162معجم المؤلفين لعمر كحالة )
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 المطلب الثالث: نشأته العلمية.

بَقُموال بصعيد مصر  فنشأ فيها وترعرع  وكانت بداية -رحمه الله-ولد القمولي
ه في قوص على العالمة تقي الدين ابن دقيق العيد  ثم   وتفق(1)طلبه للعلم بمدينة قوص

  فتفقه فيها على أعيان الفقهاء؛ كالشيخ ظهير الدين التزمنتي  (2)َرَحل إلى القاهرة
والقاضي بدر الدين ابن جماعة  وغيرهما من العلماء  فدرس الفقه والنحو واألصول  

 .(3)نانإلى أن ارتفع نجمه  وعال قدره  وأصبح يشار إليه بالب
ثم بعد أن تحمل العلم وصار إماماً في الفقه عالماً باألصول والعربية  صالحاً زاهداً 
عابداً  تولى قضاء َقُموال نيابة عن قاضي قوص  ثم ولي الوجه القبلي من عمل قوص في 
والية القاضي عبد الرحمن بن بنت األعز  وكان قد َقسََّم العمل بينه وبين الوجيه عبد 

 .(4)سمرباويالله ال

                                  
: هي مدينة تاريخية من مدن مصحححححححر تق  في محافظة ققناق عرفا باسحححححححم العالية، وهي قوص(  1)

( كم، وقد شحححهدت ازدهار 645تق  على السحححاحل الشحححرقي من النيل جنوب القاهرة بحوالي )
، معجم البلدان (374الدول الفرعونية القديمة. انظر: موسحوعة ألف مدينة إسامية للعفيفي )

 (.  4/413للحموي )
: هي عاصحمة جمهورية مصحر العربية، وهي أكبر المدن العربية واإلفريقية، يمر بها نهر القاهرة(  2)

النيل العظيم فيشحححححححححححححطرها شحححححححححححححطرين: الربي وشحححححححححححححرقي. انظر: آثار الباد وأخبار العباد للقزويني 
 (.  225عة المدن العربية واإلسامية ليحيى شامي )(، موسو 242)

(، 1/61) الوافي بالوفيات(، 1/363) أعيان العصر(، 125انظر: الطال  السعيد لألدفوي )(  3)
 (.153(، ذيل طبقات الشافعيين للعبادي )1/313) بغية الوعاة

(، 1/61) فياتالوافي بالو (، 364-1/363) أعيان العصحححر(، 126) الطال  السحححعيدانظر: (  4)
 (.1/11) طبقات المفسرين(، ٩/32طبقات الشافعية للسبكي )
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 (4)  وفي الشرقية(3)  وفي المنيا(2)مرتين  وفي أسيوط (1)ثم تولى القضاء في إخميم
  وتولَّى التدريس (7)مصر (6)  ثم ناب في الحكم بالقاهرة ومصر  وتولى حسبة(5)والغربية

يُفتي  ويحكم     وقد ظل(1)بالفائزية  والمدرسة الفخرية بالقاهرة ونيابة الحكم بهما
 .(٩)رِّس  وُيصنف  وَيكُتُب وهو ُمَبجَّل ُمعظَّم حتى ُتوفي رحمه اللهويُد

                                  
: من أقدم المدن المصححرية، وهي واقعة على نهر النيل الشححرقي بمحافظة سححوهاا، فيها إخميم(  1)

(، 1/123) جم البلدانمع( كم تقريبحاً عن القحاهرة. انظر: 467آثحار إالريقيحة وفرعونيحة، تبعحد )
 (.1٩2) موسوعة المدن العربية واإلسامية

: محدينحة مصححححححححححححححريحة من مدن وادي النيل تق  في جنوب القاهرة، بينها وبين القاهرة أسححححححححححححححيو (  2)
( كم، وهي تشححححححححححتهر اآلن بأنها منتج  شححححححححححتوي داف ، وينسححححححححححب إليها جماعة من أهل 375)
 (.1٩2) موسوعة المدن العربية واإلساميةلم. انظر: الع

( كم 241: مدينة مصحرية، تق  على الضحفة الغربية لنهر النيل، تبعد عن القاهرة مسافة )المنيا(  3)
 (22٩) موسوعة المدن العربية واإلسامية(، 541) الروي المعطارجهة الجنوب. انظر: 

: محافظة من محافظات مصحححححر، تق  في الجانب الشحححححرقي من نهر النيل، وتبعد عن الشحححححرقية(  4)
 موسحححححوعة المدن العربية واإلسحححححامية( كم تقريباً من جهة الشحححححمال. انظر: 12القاهرة مسحححححافة )

(221.) 
( كم تقريباً من جهة ٩3: مححافظحة من محافظات مصححححححححححححححر، تبعد عن القاهرة حوالي )الغربيحة(  5)

 (.223) موسوعة المدن العربية واإلساميةالشمال. انظر: 
ب، وهو: من نصحححححححبه الحسحححححححبة(  6) : إحدى وظائف الدولة اإلسحححححححامية، والقائم بها هو المحَتسحححححححب

مام أو نائبه للنظر في أحوال الرعية، والكشححححف عن أمورهم ومصححححالحهم. انظر: معالم القربة اإل
(، نهاية الرتبة في 1/134) المصحححححححححباح المنير للحموي(، 7في طلب الحسحححححححححبة البن األخوة )

 (.2٩2طلب الحسبة البن بسام )
ية للسححححححححححححبكي (، طبقات الشححححححححححححافع1/61) الوافي بالوفيات(، 126) الطال  السححححححححححححعيدانظر: (  7)

 (.2/254(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )32/٩)
طبقات (، 2/16٩) لإلسححنوي(، طبقات الشححافعية ٩/32انظر: طبقات الشححافعية للسحححبكي )(  8)

 (.154) ذيل طبقات الشافعيين(، 1/11) المفسرين
طبقات  (،1/61) الوافي بالوفيات(، 1/364) أعيان العصححر(، 126) الطال  السححعيدانظر: (  9)

 (.٩/32الشافعية للسبكي )
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 المطلب الرابع: شيوخه وتلاميذه.

 أواًل: شيوخه.
على الرغم من المكانة العلمية للقمولي رحمه الله  والفقهية ومنزلته الرفيعة في 

  (1)اعةجمالمذهب  إال أن كتب التراجم لم تذكر من شيوخه إال ثالثة فقط وهم: ابن 
  وأمَّا ابن الرفعة فقد ورد ذكره في حاشية الجمل أنَّه من (3)  والتزمنتي(2)وابن دقيق العيد
   وتراجمهم كما يلي:(4)شيوخ القمولي

أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم بن إبراهيم بن العباس  ابن الرفعة: -1
ه  اء الشافعية في عصر األنصاري البخاري  الشيخ العالمة شيخ اإلسالم وحامل لو 

نجم الدين أبو العباس ابن الرفعة المصري  تفقه على السديد والظهير التزمنتيين 
والشريف العباسي  وقد صنف التصنيفين العظيمين: المطلب العالي شرح وسيط 

هـ(  645الغزالي  كفاية النبيه في شرح التنبيه  وله تصانيف أخرى  ولد بمصر سنة )
هـ(  ودفن 711يلة الجمعة الثامن عشر من شهر رجب سنة )وتوفي بمصر في ل

 .(6)(5)بالقرافة

                                  
 (.1/61) الوافي بالوفيات(، 125) الطال  السعيدانظر: (  1)
ذيل طبقات /أ(، 137) ٩انظر: مخطو  الجواهر البحريحة للقمولي، نسححححححححححححححخة المتحف، م(  2)

 (.153) الشافعيين
 (.153) ذيل طبقات الشافعيينانظر: (  3)
 (.5/132انظر: حاشية الجمل )(  4)
: مدفن مشحهور في الباد المصحرية وهو في الفسطا  ال ي هو اليوم جزء من القاهرة. القرافة(  5)

 (.  462) الروي المعطار(، 4/327انظر: المواعظ واالعتبار للمقريزي )
شحححححححححهبة (، طبقات الشحححححححححافعية البن قاضحححححححححي 26-٩/24انظر: طبقات الشحححححححححافعية للسحححححححححبكي ) (6)

(، ش رات ال هب 33٩-1/336(، الدرر الكامنة البن حجر العسحقاني )2/211-213)
 (.43-1/41البن العماد )
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ر جعفر بن يحيى بن جعفر المخزومي الشيخ اإلمام ظهيظهير الدين التزمنتي:  -2
الدين التزمنتي نسبًة إلى تزمنت  وهي من بالد الصعيد  كان شيخ الشافعية بمصر 

 .(1)هـ(682سيط  توفي سنة )في زمانه  أخذ عن ابن الجميزي  وله شرح مشكل الو 
محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن  بدر الدين ابن جماعة: -3

جماعة بن حازم بن صخر الشيخ القاضي بدر الدين أبو عبد الله الكناني الحموي  
قاٍض  مفسر  فقيه  أصولي  أخذ أكثر علومه بالقاهرة عن القاضي تقي الدين ابن 

خ الشيوخ األنصاري  والرشيد العطار  وله تصانيف منها: المنهل رزين  وسمع من شي
الروي في الحديث النبوي  تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم  مولده 

هـ( بحماة  ولي القضاء بالقدس  والديار المصرية  639في شهر ربيع اآلخر سنة )
 بمصر في ليلة االثنين وبدمشق  وكان قاضي القضاة في الديار المصرية  مات

 .(2)هـ(  ودفن بالقرافة733الحادي والعشرين من جمادى األولى سنة )
محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري ابن دقيق العيد:  -4

المنفلوطي ثم القوصي  المصري  الشافعي  المالكي  أبو الفتح تقي الدين المعروف 
شيخ اإلسالم أستاذ المتأخرين  كان رحمه الله إماماً  بابن دقيق العيد  اإلمام العالمة

في فنونه  تفقه بقوص على والده وكان والده مالكي المذهب  ثم تفقه على الشيخ 
عز الدين بن عبد السالم فحقق المذهبين  من مصنفاته: كتاب اإللمام في الحديث  

حجاز سنة أرض الوعلََّق شرحًا على مختصر التبريزي  ولد بساحل مدينة ينبع من 

                                  
(، 311-1/312(، العقد الم هب البن الملقن )1/13٩انظر: طبقات الشافعية للسبكي ) (1)

 (.2/172،171(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )1/153) لإلسنويطبقات الشافعية 
(، 142-٩/13٩(، طبقات الشححححححححححححافعية للسححححححححححححبكي )212-4/221) أعيان العصححححححححححححرانظر:  (2)

-2/212(، طبقات الشححححححححافعية البن شححححححححهبة )117-1/116) لإلسححححححححنويطبقات الشححححححححافعية 
 (.222-1/221) معجم المؤلفين(، 212
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هـ(  ونشأ بقوص  ورحل إلى الشام ومصر  وولي قضاء الديار المصرية  توفي 625)
 .(1)هـ(  ودفن بالقرافة712رحمه الله سنة )

 ثانياً: تالميذه:
مع مكانة القمولي واشتهاره في زمانه  وتدريسه في مدارس مصر ومساجدها  

يذ  لكن اجم والطبقات لم تذكر له أي تلمومكانته الفقهية في المذهب  إال أنَّ كتب التر 
من الممكن أن يكون األدفوي هو أحد تالميذه  فقد الزمه سنين ونقل عنه بعض 

   وأيضاً فارق السن بينهما يقرب من ثالثين عاماً  وترجمته كما يلي:(2)الحكايات
جعفر بن ثعلب بن جعفر بن علي  اإلمام العالمة كمال الدين األُدفوي:  -1

البارع ذو الفنون كمال الدين أبو الفضل األدفوي  فقيه  أديب  مؤرخ  سمع األديب 
الحديث بقوص والقاهرة  وأخذ المذهب والعلوم عن علماء ذلك العصر  منهم ابن 
دقيق العيد والشيخ عالء الدين القونوي  من تصانيفه: اإلمتاع في أحكام السماع  

هـ(  675هـ(  وقيل: )685بان سنة )والطالع السعيد في تأريخ الصعيد  ولد في شع
هـ(  وقيل: في السنة اآلتية  وقال اإلسنوي: قُبيل الطاعون 748توفي في صفر سنة )

: "بلدةٌ في أواخر األعمال (3)الواقع في سنة تسٍع وأربعين  وُدفن بمقابر الصوفية  وأدفو
  .(4)القوصية قريبٌة من أسوان"

                                  
-2/122طبقات الشحححافعية لإلسحححنوي ) (،212-٩/227انظر: طبقات الشحححافعية للسحححبكي ) (1)

 (.1/175)العقد الم هب (، 232-2/22٩لشافعية البن قاضي شهبة )(، طبقات ا124
 (.127-125) الطال  السعيدانظر: (  2)
( كم، 516: اسحححححم قرية بصححححححعيد مصحححححر األعلى، بين أسححححححوان وقوص، وتبعد عن القاهرة )أدفو(  3)

 .(1/126) معجم البلدانوهي كثيرة النخل. انظر: 
(، طبقات 1/16) لإلسححححححححححححنوي(، طبقات الشححححححححححححافعية 153-2/152) أعيان العصححححححححححححرانظر:  (4)

شح رات (، 1/556(، حسحن المحاضحرة للسحيوطي )21-3/22الشحافعية البن قاضحي شحهبة )
 (.123-2/122) األعام(، 264-1/263) ال هب
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 اء العلماء عليه:المطلب الخامس: مكانته العلمية، وثن
 أواًل: مكانته العلمية:

كان القمولي رحمه الله صاحب مكانة عالية  وشأٍن كبير  فهو من أبرز فقهاء 
الشافعية في عصره  دلَّ على ذلك  تصانيفه الكثيرة المتميزة  واعتماد من بعده على 

يوطي في السو   (1)ولي الدين أبو زرعة العراقي في طرح التثريب  مصنفاته  من ذلك:
 .وغيرهم الكثير (3)  والخطيب الشربيني في اإلقناع(2)األشباه والنظائر

ًة عن قاضي فقد تولَّى قضاء َقُموال نياب  للقضاء والحسبة في أماكن متعددة وتولِّيه
قوص شرف الدين إبراهيم بن عتيق  ثم ولي الوجه القبلي من عمل قوص في والية 

ه   وكان قد َقسََّم العمل بينه وبين الوجيه عبد اللالقاضي عبد الرحمن بن بنت األعز
  ثم ناب الشرقية والغربيةو  المنيا و  أسيوط و     ثم تولَّى القضاء في إخميم(4)السمرباوي

إلى  (5)في الحكم بالقاهرة ومصر  وتولى حسبة مصر  واستمر في النيابة بمصر والجيزة
بة الحكم في المدرسة الفخرية بالقاهرة ونيا   وتولَّى التدريس بالفائزية  وكذلك(6)أن توفي

 .(7)بهما

                                  
 (.2/55( )2/13زرعة العراقي ) انظر: طرح التثريب ألبي(  1)
 (.147( )47( )12باه والنظائر للسيوطي )انظر: األش(  2)
 (.1/1٩3( )1/111انظر: اإلقناع للشربيني )(  3)
(، 1/61) الوافي بالوفيات(، 364-1/363) أعيان العصحححر(، 126) الطال  السحححعيدانظر: (  4)

 (1/11) طبقات المفسرين(، ٩/32طبقات الشافعية للسبكي )
: بلدة تق  الربي نهر النيل على الضحححفة الغربية، وقد أضححححى اليوم بعء أحياء القاهرة، ةالجيز (  5)

(، 1/312وفيحححه آثحححار هحححامحححة منهحححا األهرام المشححححححححححححححهورة. انظر: المواعظ واالعتبحححار للمقريزي )
 (.1٩1) موسوعة المدن العربية واإلسامية

(، طبقات 1/61) الوافي بالوفيات(، 1/364) أعيان العصححر(، 126) الطال  السححعيدر: انظ(  6)
 (.2/254(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )٩/32الشافعية للسبكي )

طبقات (، 2/16٩) لإلسححنوي(، طبقات الشححافعية ٩/32انظر: طبقات الشححافعية للسحححبكي )(  7)
 (.541) ذيل طبقات الشافعيين(، 1/11) المفسرين
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 ثانياً: ثناء العلماء عليه، ومن ذلك ما يلي:
قال الشيخ كمال الدين جعفر األدفوي: "كان من الفقهاء األفاضل  والعلماء 
المتعبدين  والقضاة المتقين  وافر العقل  حسن التصرف  محفوظاً  حسن األخالق   

 أصحابه ومعارفه  محسنًا إلى أهله  وأقاربه  وأهل دِّ ة  حفوظًا لوِ كبير المروءة والفتو 
بالده  صِحبته سنين  وكنت أبيت عنده  فكان منزله كأنه منزلي  وكان له قياٌم بالليل  

 .(1)ولسانه بالليل والنهار كثير الذكر"
قال الصفدي: "من الفقهاء الفضالء  والقضاة النبالء  وافر العقل  جيد النقل  
حسن التصرف  دائم الِبشر والتعرف  له ديٌن وتعبٌد  وانجماٌع عن الباطل وتفرٌد  ولم يزل 
يفتي ويْحكم ويدّرس وُيصّنف وهو مبجٌَّل معظَّم إلى أن غرب نجمه وُمحَي من الحياة 

 .(2)َرسمه"
قال العبادي: "كان من أكابر العلماء  وأعيان األئمة الفضالء  ديِّناً  خيِّراً  

 .(3)عاً  محباً ألصحابه"متواض
قال تاج الدين السبكي: "صاحب البحر المحيط في شرح الوسيط وكتاب جواهر 
البحر جمع فيه فأوعى  كان من الفقهاء المشهورين  والصلحاء المتورعين  يحكى أنَّ 
لسانه كان ال يفتر عن قول: ال إله إال الله  وكان مع جاللته في الفقه عارفًا بالنحو  

 .(4)ير"والتفس
ى  فارتق يالورع والتقى  وتعلق بأسباب الرق (5)قال اإلسنوي: "تسربل بسربال

 يتى انتظم في سلكهم  كان إمامًا فوخاض مع األولياء فركب في فلكهم  ولزمهم ح
                                  

 (.127-125) الطال  السعيدانظر:  (1)
 (.364-1/363) أعيان العصرانظر:  (2)
 (.154-153انظر: ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين للعبادي) (3)
 (.31-٩/32انظر: طبقات الشافعية للسبكي ) (4)
 جم  سحححححرابيل، وسحححححربلته السحححححربال فتسحححححربله بمعنى: ما يُلبس من قميص أو درع، والالسحححححربال(  5)

 (.1/272) المصباح المنير(، 1/145ألبسته إياه فلبسه. انظر: مختار الصحاح للرازي )
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الفقه  عارفًا باألصول  والعربية  صالحاً  سليم الصدر  كثير الذكر  والتالوة  متواضعاً  
 .(1)ير المروءة"متودداً  كريماً  كث

قال الحافظ ابن كثير:" كان من أعيان الشافعية  وَدرََّس وحكم بمصر  وكان 
 .(2)محتسباً بها أيضاً  وكان مشكور السيرة فيها"

*** 
  

                                  
 (.2/16٩) لإلسنويانظر: طبقات الشافعية  (1)
 (.14/151) البداية والنهايةانظر:  (2)
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 المطلب السادس: عقيدته، ومذهبه الفقهي.

 أواًل: عقيدته:
راجم تأمَّا عقيدة المؤلف رحمه الله  فلم يتطرق لها أحٌد من مؤلفي كتب ال

والطبقات التي اطلعت عليها  لكن يمكن معرفة عقيدته من خالل النظر في عصر 
المؤلف وما كان سائداً من المذاهب العقدية  فإن العقيدة التي كانت سائدة هي العقيدة 

  وأيضاً من خالل عقيدة مشايخه كبدر ابن جماعة وابن الرفعة  ومن خالل (1)األشعرية
صوصًا شيخ اإلسالم ابن تيمية  وذلك في الدفاع عن عقيدة مناظراتهم للحنابلة  خ

 .(2)األشاعرة
وكذلك من خالل عقيدة تالميذه كاألدفوي وغيره  ومن عاش في ذلك العصر  
كالتاج السبكي وغيرهم  فإنهم كانوا من األشاعرة الصوفيين المدافعين عن عقيدتهم  

ن األشاعرة خه وأقرانه وتالميذه كانوا موكتب التراجم والطبقات مليئة باألدلة على أنَّ شيو 
وكذلك كانوا يثنون عليه أشد   (3)الصوفيين  ونُقل أنَّهم كانوا يُدفنون في مقابر الصوفية

الثناء كما في كتب التراجم والطبقات  وأيضاً فقد تولى القمولي القضاء والحسبة واإلفتاء 
هم في ون عليه  وهو مخالٌف لوالتدريس  ومن المستبعد أن يولونه هذه المناصب ويثن

 .(4)عقيدتهم  فكل هذه القرائن تدل على أنَّه كان أشعرياً رحمه الله  والله أعلم

                                  
م أتباع أبي الحسححن األشححعري، وهم يثبتون األسححماء وبعء الصححفات، فقالوا: إن : هاألشححاعرة(  1)

 لله سب  صفات عقلية يسمونها معاني، وهي مجموعة في قول القائل:
 حٌي عليٌم قديٌر والكام له        إرادٌة ك اك السمُ  والبصر                   

(، 1/٩4لملل والنحل للشححححححححهرسححححححححتاني )وإثباتهم له ه الصححححححححفات مخالف لطريقة السححححححححلف. انظر: ا
 (.2/12٩الفصل في الملل البن حزم )

 (.337-1/336) الدرر الكامنة(، ٩/253انظر: طبقات الشافعية للسبكي )(  2)
(، طبقات الشحححححافعية البن قاضحححححي شحححححهبة 254-٩/253انظر: طبقات الشحححححافعية للسحححححبكي )(  3)

(3/22-21.) 
 (.1/61) الوافي بالوفيات(، ٩/32انظر: طبقات الشافعية للسبكي )(  4)
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 ثانياً: مذهبه الفقهي:
 أمَّا مذهبه الفقهي  فهو شافعي المذهب  والدليل على ذلك ما يلي:

لى ع: أنَّ أغلب من ترجم له هم أصحاب الطبقات الشافعية  وَنصَّ بعضهم أوالا 
 .(1)أنَّه شافعي المذهب

 : أنَّ كتبه الفقهية في المذهب الشافعي  وأيضاً قضاءه وإفتاءه وتدريسه علىثانياا 
 مذهب الشافعي.

 .(2): أنَّ جميع شيوخه وتالميذه  على المذهب الشافعيثالثاا 
: قوله في الكتاب في مواضع عدة: "قال أصحابنا"  وهو يقصد بذلك علماء رابعاا 
 وهذا دليل على أنَّه شافعي  من تلك المواضع ما يلي:المذهب  

قوله رحمه الله: )والذي نص عليه جماعة من أصحابنا  القول الثالث: أنه إن 
انضمت إليه قرينة تصرفه إلى الشهر كقولك صمت رمضان  وقمت رمضان؛ لم ُيكَره  

 .(3)وإال ُكرِه(
  ونسبه بعضهم على (4)قت لهوقوله رحمه الله: )وفيه قول: أنَّ ذا الحجة كله و 

 .(5)القديم  قال كثير من أصحابنا: وال يظهر لهذا الخالف فائدة(
 

  

                                  
(، طبقات 2/16٩) لإلسححنوي(، طبقات الشححافعية ٩/32انظر: طبقات الشححافعية للسحححبكي )(  1)

 (.1/313) بغية الوعاة(، 2/254الشافعية البن قاضي شهبة )
 (.1/363) أعيان العصر(، 127-125) الطال  السعيدانظر: (  2)
 /ب(.216) 2ولي، نسخة المتحف، مانظر: مخطو  الجواهر البحرية للقم(  3)
 أي: لطواف اإلفاضة.(  4)
 /أ(.273) 2انظر: مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسخة المتحف، م(  5)
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 المطلب السابع: مؤلفاته:

للقمولي رحمه الله عدة مؤلفات  وهي ما بين مفقوٍد ومخطوٍط ومطبوع  وهي  
 كالتالي:

  وهو شرح مطول  أقرب تناوالً من المطلب البحر المحيط في شرح الوسيط -1
 . (1)العالي  لكنه أكثر فروعاً منه  وهو مخطوط إال أنَّ أكثره مفقود

  أو جواهر البحر المحيط  وهو تلخيص للبحر المحيط الجواهر البحرية -2
  والكتاب قيد التحقيق ضمن مشروع يشاركني فيه عدد (2))وهو موضوع بحثنا هذا(

 .من زمالئي األفاضل في الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة
  من باب صالة الجماعة إلى تكملة المطلب العالي شرح وسيط الغزالي -3

البيوع  وسببه: وفاة مصنفه ابن الرفعة شيخ القمولي رحمهما الله قبل أن يكمله  وهو 
 .(3)مطبوع محقق ضمن رسائل علمية بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة

 .(4)جامعة القاهرةمحقٌق في   تحفة الطالب في شرح كافية ابن الحاجب -4
 .(5)  وهو مطبوعتكملة تفسير اإلمام فخر الدين الرازي -5
 .(6)  وهو مخطوطرح أسماء الله الحسنىش -6

                                  
(، طبقات الشححححححححححافعية للسحححححححححححبكي 1/363) أعيان العصححححححححححر(، 125) الطال  السححححححححححعيدانظر: (  1)

 (.1/135) ش رات ال هب(، 32/٩)
(، طبقات الشححححححححححافعية البن قاضححححححححححي شحححححححححححهبة 2/16٩) ويلإلسححححححححححنانظر: طبقات الشححححححححححافعية (  2)

 (.1/313) بغية الوعاة(، 2/254)
 (.174) العقد الم هبانظر: (  3)
(، طبقات الشححححححححافعية البن قاضححححححححي 1/61) الوافي بالوفيات(، 126) الطال  السححححححححعيدانظر: (  4)

 (.  1/11) طبقات المفسرين(، 2/254شهبة )
 شحححححححح رات ال هب(، 1/363) أعيان العصححححححححر(، ٩/31انظر: طبقات الشححححححححافعية للسححححححححبكي )(  5)

(1/135.) 
 (.1/11) طبقات المفسرين(، 1/313) بغية الوعاة(، 126) الطال  السعيدانظر: (  6)
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 المطلب الثامن: وفاته:

هـ(  727توفي القمولي رحمه الله في يوم األحد  الثامن من شهر رجب  سنة )
  .(1)عن ثمانين سنة  ودفن بالقرافة

                                  
 البداية والنهاية(، ٩/31(، طبقات الشححححححححححححافعية للسححححححححححححبكي )1/364) أعيان العصححححححححححححرانظر: (  1)

(، 1/362) رر الكامنةالد(، 2/255(، طبقات الشحححححححافعية البن قاضحححححححي شحححححححهبة )14/151)
 (.1/1٩) طبقات المفسرين(، 1/313) بغية الوعاة
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 :لكتاب )الجواهر البحرية(، وفيه ستة مطالبالمبحث الثاني: التعريف با

 المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إلى المؤلف:

 أواًل: تحقيق اسم الكتاب:
 لهذا الكتاب اسمان متشابهان  وهما:

وهو االسم الذي سماه به المصنف رحمه الله  وقد  )الجواهر البحرية(،األول: 
  وهو الصحيح (1)ل: "وسميته الجواهر البحرية"ذكره في مقدمة الكتاب  حيث قا

 والـُمثَبت.
  وهو ما ذكره أصحاب التراجم  والفقهاء الذين نقلوا عن )جواهر البحر(الثاني: 
 .(2)هذا الكتاب

 ثانياً: توثيق نسبته إلى المؤلف:
يتضح من خالل الكتاب المَحقَّق  ومن خالل كتب التراجم والطبقات  وكتب 

  أنَّ هذا الكتاب المَحقَّق  لمؤلفه أحمد بن محمد القمولي الشافعي الفقه الشافعي
 رحمه الله  وفيما يلي نقوالت عن بعض الذين نصوا على ذلك:

تصريح المؤلف رحمه الله بنسبة الكتاب إليه  حيث قال في مقدمة الكتاب: 
 .(3)"وسميته الجواهر البحرية"

غزيرٌة   لداٍت كثيرٍة  وفيه نقولٌ قال الصفدي: "وشرَح الوسيط في الفقه في مج
                                  

 /أ(.2) 1انظر: مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسخة المتحف، م(  1)
(، طبقات الشحححححححافعية ٩/32(، طبقات الشحححححححافعية للسحححححححبكي )1/363) أعيان العصحححححححرانظر: (  2)

(، طبقات 4/232للدميري )(، النجم الوهاا 427) العقد الم هب(، 2/16٩) لإلسحححححححححححنوي
(، أسنى المطالب لألنصاري 1/35٩) الدرر الكامنة(، 2/254الشحافعية البن قاضحي شهبة )

 (.12/3٩(، حاشية الجمل )1/262(، اإلقناع للشربيني )1/142)
 /أ(.2) 1انظر: مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسخة المتحف، م (3)
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ومباحٌث مفيدٌة  وسماه: البحر المحيط  ثم جرَّد نقوله في مجلداٍت وسماه: جواهر 
 .(1)البحر"

قال العبادي: "وصنَّف في الفقه البحر المحيط شرَح به الوسيط للغزالي في نحٍو 
حر المحيط الب من عشرين مجلدٍة  ثم اختصره في ثمانية مجلداٍت بخطه وسماه: جواهر

 .(2)في شرح الوسيط"
قال تاج الدين السبكي: "صاحب البحر المحيط في شرح الوسيط  وكتاب جواهر 

 .(3)البحر  جمع فيه فأوعى"
شرحًا مطواًل أقرب تناواًل من شرح ابن الرفعة  « الوسيط»ح رَ قال اإلسنوي: "شَ 

كتلخيص » ثم لخّص أحكامه خاصة « البحر المحيط في شرح الوسيط»سّماه 
 .(4)«"جواهر البحر»من الرافعي  سّماه « الروضة

قال ابن الملقن: "صاحب "البحر المحيط في شرح الوسيط" وهو كتاب جليل 
 .(5)"صه في "الجواهر" وهي جليلة أيًضاجامع ألشتات المذهب  ثم لخ

قال ابن حجر العسقالني: "وله شرح الوسيط في نحو أربعين مجلدة وجرد نقوله 
 .(6)ا جواهر البحر"فسماه

: "وشرح الوسيط في الفقه في مجلدات كثيرة  وفيه ابن تغريقال أبو المحاسن 
نقول عزيزة ومباحث مفيدة  وسماه البحر المحيط  ثم جرد نقوله في مجلدات وسماه 

                                  
 (.1/61) الوافي بالوفياتانظر:  (1)
 (.154-153انظر: ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين للعبادي ) (2)
 (.٩/32انظر: طبقات الشافعية للسبكي ) (3)
 (.2/16٩) لإلسنويانظر: طبقات الشافعية  (4)
 (.1/427) العقد الم هبانظر:  (5)
 (.1/362) الدرر الكامنةانظر: (  6)
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 .(1)جواهر البحر"
 .(2)قال شمس الدين السخاوي: "وكذا فعل في جواهر القمولي"

د ذكر جمال الدين محمد ابن عمر الفارقي: "وكتاب قال السكسكي اليمني عن
 .(3)زواهر الجواهر اختصره من جواهر القمولي"

 .(4)قال السيوطي: "والنجم القمولي صاحب الجواهر والبحر"
قال السيوطي: "الخامس: الوضوء قبل الوقت سنة وهو أفضل منه في الوقت صرح 

 .(5)به القمولي في الجواهر وإنما يجب بعد الوقت"
قال شيخ اإلسالم زكريا األنصاري: "ونقله القمولي في بحره وجزم به في 

 .(6)جواهره"
قال سليمان األزهري )الجمل(: "ذكر القمولي في جواهره: أنَّه لو قال له ارهن 

 .(7)عبدي بما شئت  صح أن يرهنه بأكثر من قيمته"
ر المحيط( ثم لبحقال الزركلي: "عني بالوسيط في فقه الشافعية فشرحه وسماه )ا

 .(1)جّرد نقوله وسماه )جواهر البحر("
*** 

  

                                  
 (.2/165) البن تغريانظر: المنهل الصافي (  1)
 (.6/133: الضوء الام  للسخاوي )انظر (2)
 (42انظر: طبقات صلحاء اليمن للسكسكي )(  3)
 (.343انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي ) (4)
 (.147انظر: األشباه والنظائر للسيوطي )(  5)
 (1/13انظر: أسنى المطالب لألنصاري ) (6)
 (.3/273)انظر: حاشية الجمل   (7)
 (.1/222) األعامانظر:   (8)
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 المطلب الثاني: أهمية الكتاب، ومكانته العلمية:

 تتجلى مكانة هذا الكتاب العلمية  وأهميته في عدة أمور  وفيما يلي بيانها: 
مكانة المؤلف العلمية ومنزلته الرفيعة  حيث كان عالمًا فقيهًا متبحرًا في  أوالا:

 وٍن عدة.فن
اعتماد علماء وفقهاء المذهب على كتابه في نقل نصوص الشافعية  وفي  ثانياا:

 إيراد أقواله وترجيحاته  وقد َمرَّ في المطلب السابق ذكر بعض من نقل عنه.
أنَّ المؤلف رحمه الله  اجتهد في تأليف هذا الكتاب؛ ليكون جامعاً ألبواب  ثالثاا:

د والفروع الفقهية  مستوعباً ألوجه األصحاب وطرقهم  وأرا الفقه  شامالً لجميع المسائل
بذلك أن يكون هذا الكتاب مرجعاً لمن بعده  حيث قال: "وجعلته أحكاماً مجردًة عن 
األدلة  إال الدليل السهل  وقصدت بذلك تسهيل مراجعته  والنقل منه  واالعتماد عليه 

 .(1)في الفتيا  والحكم"
 ثنائهم على هذا الكتاب  وفيما يلي بعض أقوالهم وثنائهم:أقوال العلماء و  رابعاا:

قال الصفدي في أعيان العصر: " وشرح الوسيط في مجلدات كثيرة  وفيه نُقوٌل  -
غزيرة  ومباحث مفيدة سّماه البحر المحيط  ثم جّرد تُقوله في مجّلدات وسّماه جواهر 

 .(2)البحر"
أقرب تناواًل من شرح ابن الرفعة   قال اإلسنوي: "شرح الوسيط شرحًا مطوالً  -

وإن كان كثير االستمداد منه  وأكثر فروعاً منه أيضاً  بل ال أعلم كتاباً في المذهب أكثر 
مسائل منه  سماه: البحر المحيط في شرح الوسيط  ثم لخص أحكامه خاصًة كتلخيص 

 .(3)الروضة من الرافعي  سماه: جواهر البحر"

                                  
 /أ(.2) 1انظر: مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسخة المتحف، م  (1)
 (.1/363) أعيان العصرانظر:  (2)
 (.2/16٩) لإلسنويانظر: طبقات الشافعية  (3)
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د المذهب: " صاحب "البحر المحيط في شرح قال ابن الملقن في العق -
الوسيط" وهو كتاب جليل جامع ألشتات المذهب  ثم لخصه في "الجواهر" وهي جليلة 

 .(1)أيًضا"
*** 

 
  

                                  
 (.1/427) العقد الم هبانظر: (  1)
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 المطلب الثالث: منهج المؤلف في النص المحقق:

لقد وضع المؤلف رحمه الله لنفسه خطًة ومنهجاً  في مقدمة هذا الكتاب؛  أوال:
ه الخطة والمنهج  حيث قال: "وجعلته أحكامًا مجردًة عن األدلة  إال ليسير على هذ

الدليل السهل  وقصدت بذلك تسهيل مراجعته  والنقل منه  واالعتماد عليه في الفتيا  
 .(1)والحكم"

 ترتيب اإلمام القمولي رحمه الله لكاتبه ينقسم إلى أمرين: ثانياا:
لى به على طريقة الشافعية عموماً  وعاألمر األول: رتب األبواب الفقهية في كتا

 طريقة اإلمام الغزالي في الوسيط خصوصاً.
األمر الثاني: قام بتقسيم كتابه إلى ُكُتٍب  وكل كتاٍب إلى أبواٍب  وُكل باٍب إلى 
فصوٍل  وكل فصٍل إلى مسائل  والمسائل إلى فروٍع  وهذه طريقة وأسلوب المؤلفين في 

 ذلك العصر.
 ه عن علماء المذهب  تارًة ينقله بالنص واألكثر ينقله بالمعنى.عند نقل ثالثاا:

يذكر الطرق  واألقوال  واألوجه في المسألة  ثم يذكر المعتمد في المذهب  رابعاا:
ان له رأٌي   فإذا كفي أغلب المسائل  ويتبع في نقله المعتمد على الرافعي والنووي

 رُُه بقوله: "قلت".خاص  ُيَصدِّ 
يَنُقل المؤلف رحمه الله عن أئمة المذهب أقوالهم دون نسبتها إليهم   خامساا:

 فيقول مثال: "قال األصحاب" أو "قال بعضهم" أو "وقيل كذا"  وهذا ليس بالكثير.
" أو " كما سيأتي". سادساا:  ُيكِثر رحمه الله من اإلحاالت  بقوله: "كما مرَّ

ذكر المسائل والتفريعات  حتى أنه يدخل في موضوع آخر ُيكثر من  سابعاا:
 بسبب استطراده لكنه نادراً.

                                  
 /أ(.2) 1انظر: مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسخة المتحف، م  (1)
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إذا كانت المسألة متشعبة كثيرة الطرق واألقوال  فإنه يذكر أوالً الطرق  ثامناا:
 واألقوال مفصلة  ثم يذكرها مختصرة مجملة في نهاية المسألة.

لرافعي  إليها  كالعزيز ل شارةن بعض الكتب نصًا دون اإلُيكِثر النقل ع تاسعاا:
 والروضة للنووي  والمطلب العالي وكفاية النبيه البن الرفعة.

يعتمد اعتماداً كبيرة في كتابه على كتاب العزيز للرافعي والروضة للنووي    عاشراا:
كما أنه ُيكِثر من النقل عن بعض األئمة  كإمام الحرمين الجويني  وابن الصباغ  والمتولي 

 ني وغيرهم.والفورا
كثيراً ما ينقل ترجيحات ابن الرفعة رحمه الله من كتابه المطلب العالي    أحد عشر:
 دون نسبتها إليه.
يذكر في بعض المسائل قول الشافعي رحمه الله  وتارًة يذكر قولين له  اثنا عشر:

 في المسألة  أي: القديم والجديد.
  تعد عن وحشي األلفاظيستخدم العبارة السهلة الواضحة  ويب ثالثة عشر:

والعبارات الغامضة  والرموز التي تحتاج إلى فكٍّ  وفي بعض األحيان يشرح غريب 
 األلفاظ  ويُعرِّف بالمصطلحات.

*** 
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 المطلب الرابع: اصطلاحات المؤلف في النص المحقق:

 استخدم المؤلف رحمه الله في كتابه اصطالحات كثيرة  وبيانها فيما يلي: 
فعية الذين بلغوا في العلم مبلغًا عظيمًا حتى كانت م فقهاء الشاه األصحاب: -1

لهم اجتهاداتهم الفقهية الخاصة  التي خرجوها على أصول اإلمام الشافعي  
  وهم في ذلك منتسبون إلى اإلمام الشافعي واستنبطوها  من خالل تطبيق قواعده

مائة  ما قبل األربع وهم أصحاب الوجوه غالباً  وقد ضبطوه بالزمن  وهم:ومذهبه  
 .(1)وما عداهم ال يسمون بالمتقدمين وال بالمتأخرين

حيث أُطلَق اإلمام فالمراد به إمام الحرمين الجويني في كتابه: نهاية  اإلمام: -2
 .(2)المطلب

يقصد به القاضي حسين في كتابه: التعليقة  إال إذا صرح بخالف  القاضي: -3
 .(3)ذلك

قهاء الشافعية الذين تلقوا وتتلمذوا على علماء هم ف الخراسانيون )المراوزة(: -4
الشافعية من خراسان  ونهجوا نهجهم  وصنفوا وألفوا على طريقتهم  ورئيس طريقة 

 المروزي  ويتبعه جماعٌة كثيرون  ومن أشهرهم: أبو الخراسانيين هو: القفال الصغير
  والقاضي حسين  والشيخ أبو علي السنجي  محمد الجويني  والفوراني

 .(4)والمسعودي  وإمام الحرمين الجويني

                                  
معجم في  (،521-527مححح هحححب اإلمحححام الشحححححححححححححححححافعي للقواسححححححححححححححمي ) المحححدخحححل إلى انظر:(  1)

 (.13مصطلحات فقه الشافعية للسقاف )
 (،17(، مختصححححححححر الفوائد المكية للسحححححححححقاف )173انظر: مقدمات نهاية المطلب للجويني ) (2)

 (.115الخزائن السنية للمنديلي )
 .(116) الخزائن السنية للمنديلي (،5/13طبقات الشافعية للسبكي )انظر:  (3)
مقدمات نهاية المطلب للجويني  (،2/261،212ته يب األسحححححححماء واللغات للنووي )انظر:  (4)

(132-133.) 
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هم أئمة الشافعية ال ين سكنوا العراق وبغداد، وشيخهم أبو حامد  :العراقيون -5
هح(، ومنهم أبو الحسن 426أحمد بن محمد ابن أحمد اإلسفراييني المتوفى سنة )

: واعلم أنَّ نقل وردي والقاضي أبو الطيب والمحاملي واليرهم، قال النوويالما
أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعي وقواعد م هبه ووجوه متقدمي أصحابنا، أتقن 

 .(1)وأثبا من نقل الخرسانيين الالباً 
ة ي داخل طريقالذي يتضح أنَّ هذا خالف ثانو  البغداديين والبصريين: -6

 .(2)العراقيين
يدل على أن الخالف في أقوال الشافعي  وأن هذا القول هو األرجح   األظهر: -7

ومقابله وإن كان ظاهرًا لقوة مدركه فهو مرجوح  فالمعتمد في الفتوى والحكم على 
 .(3)األظهر  فالخالف هنا قوي لقوة الـَمدَرك

وكان راجحًا على مقابله  وهو  هو القول  أو الوجه الذي قوي دليله  الظاهر: -8
 .(4)الرأي الغريب  إال أن الظاهر أقل رجحاناً من األظهر

في أقوال الشافعي  وأن هذا القوال هو الراجح   يدل على أن الخالف المشهور: -9
 .(5)هوأن مقابله مرجوح وخفيٌّ غريب غير مشهور  فهو ضعيف لضعف مدرك

كالم   يستخرجونه منب يدل على كون الخالف وجهًا لألصحا األصح: -11
قد و  الشافعي رضي الله عنه  فيستخرجونها على أصله ويستنبطونها من قواعده 

                                  
(، طبقات 2/212(، ته يب األسححححححححححححححماء واللغات للنووي )1/6٩انظر: المجموع للنووي )(  1)

 (.4/17الشافعية للسبكي )
 (.152انظر: مقدمات نهاية المطلب للجويني )(  2)
(، نهحححايحححة 36-1/35(، مغني المحتحححاا للشححححححححححححححربيني )1/6روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي ) :انظر (3)

 (.17٩(، الخزائن السنية للمنديلي )1/41المحتاا للرملي )
 (.274انظر: مصطلحات الم اهب الفقهية لمريم الظفيري ) (4)
ا (، نهاية المحتا 1/36(، مغني المحتاا للشححححححححححححححربيني )1/6روضححححححححححححححة الطحالبين للنووي )انظر: (5)

 (.17٩ية للمنديلي )الخزائن السن (،1/41للرملي )
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يجتهدون في بعضها  وأن هذا هو الراجح  وأن مقابله مرجوح وإن كان صحيحاً لقوة 
 .(1)الخالف بقوة دليل المقابل

لألصحاب يستخرجونه من كالم يدل على كون الخالف وجهًا  الصحيح: -11
  وأن الخالف غير قوٌي؛ لعدم قوة دليل المقابل  وأن المقابل  فعي رضي الله عنهالشا

 .(2)ضعيٌف وفاسٌد ال يُعمل به؛ لضعف مدركه
يدل على أن الخالف بين أصحاب الشافعي في حكاية المذهب   المذهب: -12

فبعضهم يحكي الخالف في المذهب كوجود قولين أو وجهين في المسألة  وبعضهم 
لخالف  وبعضهم يحكي القطع بالمذكور  وبعضهم يحكي الخالف يحكي عدم ا

أقواًل  ويحكي بعضهم وجوهًا وغيرها  وأن المذهب هو الراجح والمفتى به ومقابله 
 .(3)مرجوح ال يعمل به

يدل على أنه من أقوال الشافعي  وهو الراجح من الخالف في  النص: -13
ال رٌج من نٍص في نظير مسألٍة  فالمذهب  وأن مقابله وجهٌ ضعيٌف جداً  أو قوٌل مخ

 .(4)يُعمل به
لم جيب الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين، و أن يُ  :التخريج -14

يظهر ما يصلح للفرق بينهما فينقل األصحاب جوابه في كل صورة إلى األخرى، 
مخرا، المنصوص في ه ه المخرا فيحصل في كل صورة منهما قوالن: منصوص و 

في تلك، والمنصوص في تلك هو المخرا في ه ه، فيقال فيهما قوالن بالنقل 

                                  
نهاية المحتاا  (،1/36(، مغني المحتاا للشححححححححححححربيني )1/6: روضححححححححححححة الطالبين للنووي )انظر (1)

 (.111(، الخزائن السنية للمنديلي )1/41للرملي )
نية (، الخزائن السحححححححححح1/41نهاية المحتاا للرملي ) (،1/36مغني المحتاا للشححححححححححربيني ) انظر: (2)

 .(111للمنديلي )
(، نهاية المحتاا 1/36(، مغني المحتاا للشحححححححححححححربيني )1/6)انظر: روضحححححححححححححة الطالبين للنووي  (3)

 .(112، الخزائن السنية للمنديلي )(1/4٩للشربيني )
الخزائن  (،52-1/4٩(، نهححايححة المحتححاا للرملي )1/36مغني المحتححاا للشححححححححححححححربيني ) انظر: (4)

 .(112السنية للمنديلي )
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نهم من ، بل م، والغالب في مثل ه ا عدم إطباق األصحاب على التخريجوالتخريج
م من يبدي فرقا بين الصورتين، واألصح أنَّ القول المخرا ال ينسب يخرا، ومنه

 .(1)للشافعي؛ ألنه ربما روج  فيه، ف كر فارقاً 
ما قاله الشافعي بمصر تصنيفاً  أو إفتاًء  وأشهر رواة الجديد  القول الجديد: -15

هم: البويطي  والمزني  والربيع المرادي  والربيع الجيزي  وحرملة  ويونس بن عبد 
 .(2)األعلى  وعبد الله بن الزبير المكي  وغيرهم

هو ما قاله الشافعي في العراق قبل انتقاله إلى مصر تصنيفاً   القول القديم: -16
: "وصنف في العراق كتابه القديم  ويسمى: الحجة  ويرويه عنه أو إفتاًء  قال النووي

  مد بن حنبل  وأبو ثور  والزعفراني  والكرابيسي"أربعٌة من جلة أصحابه  وهم: أح
وقد رجع الشافعي عنه وقال: "ال أجعل في ِحل من رواه عني"  وقال اإلمام: "ال 

 .(3)يحل عد القديم من المذهب"
وجه ضعيف والصحيح أو األصح خالفه؛ أو أن مراده في أغلب  وقيل كذا: -17

 .(4)األحوال بحسب طاقته  وربما يكون هذا أولى
  يدل على وجود الخالف  وأن القول  أو الوجه ضعيفٌ  في قوٍل، أو في وجٍه: -18

  وأن مقابله في القول األظهر أو المشهور  وفي الوجه األصح أو وأن الراجح خالفه
 .(5)الصحيح

                                  
(، نهاية المحتاا 1/36(، مغني المحتاا للشححححححححربيني )1/212انظر: النجم الوهاا للدميري ) (1)

 (.1/52للرملي )
(، الخزائن السححححححححححنية 1/52(، نهاية المحتاا للرملي )1/31مغني المحتاا للشححححححححححربيني ) انظر: (2)

 (.112للمنديلي )
(، الخزائن السحححححححححنية 1/52) (، نهاية المحتاا للرملي1/31مغني المحتاا للشحححححححححربيني )انظر:  (3)

 (.17٩للمنديلي )
 (.1/51(، نهاية المحتاا للرملي )1/35مغني المحتاا للشربيني ) انظر: (4)
الخزائن  (،1/51(، نهححايححة المحتححاا للرملي )3٩-1/31مغني المحتححاا للشححححححححححححححربيني ) انظر: (5)

 (.112السنية للمنديلي )
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والمراد بذلك اختالف األصحاب في حكاية المذهب   الطريقان، أو الطرق: -19
داً أو وجهان  ويقول اآلخر: ال يجوز قوالً واح فيقول بعضهم مثاًل: في المسألة قوالن

أو وجهاً واحداً  أو يقول أحدهما: في المسألة تفصيٌل  ويقول اآلخر: فيها خالٌف 
 .(1)مطلٌق  وقد ُيستعمل الوجهين في موضع الطريقين وعكسه

يدل على أن الخالف بين قولين أو أقواٍل للشافعي رحمه  القوالن، أو األقوال: -21
ءٌ كانت األقوال قديمةً أو جديدًة  وأرجحية أحدها يُعرف بترجيح األصحاب الله  سوا

 .(2)له  أو بالنص عليه
صحاب المنتسبين إلى اإلمام الشافعي هي اجتهادات األ الوجهان، أو األوجه: -21

ومذهبه  التي استنبطوها على ضوء األصول العامة للمذهب  والقواعد التي رسمها 
تخرج عن نطاق المذهب  وفي مدى صحة نسبة الوجه اإلمام الشافعي  وهي ال 

: "األصح أنه ال يُنسب إليه"؛ ألنه المَخرَّج إلى اإلمام الشافعي  قال اإلمام النووي
مودَّى اجتهاد صاحب الوجه  وإن ذُكر في مسألٍة وجهان فقد يكونا لفقيهين  وقد 

ان هذا االجتهاد الخاص مبنيًا على قاعدٍة أصوليٍة غير يكونا لفقيٍه واحٍد  وإذا ك
القاعدة التي ذكرها اإلمام الشافعي  فال يُعتبر هذا الرأي عندها وجهًا في المذهب 

 .(3)الشافعي
****  

                                  
 للقواسححححححححححححميخل إلى م هب اإلمام الشححححححححححححافعي ، المد(1/227النجم الوهاا للدميري )انظر:  (1)

(521-52٩.) 
(، المدخل 111الخزائن السححححححنية للمنديلي )(، 221-1/227النجم الوهاا للدميري )انظر:  (2)

 .(525إلى م هب اإلمام الشافعي ألكرم القواسمي )
 (، المححدخحل إلى112الخزائن السححححححححححححححنيحة للمنححديلي )(، 1/227النجم الوهححاا للحدميري )انظر:  (3)

 (.521)للقواسميم هب اإلمام الشافعي 



 دراسةً وتحقيقًا....... هـ(727الجواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي )ت:

 

45 

 المطلب الخامس: مصادر المؤلف في النص المحقق:

مؤلفاٍت ى عل )الجواهر البحرية(اعتمد المؤلف رحمه الله في تأليف كتابه هذا 
عدة  وهي ما بين مطبوٍع ومخطوٍط ومفقود  وقد سلك رحمه الله في النقل منها طُرق 
  متعددة  فتارًة ينقل من الكتاب مباشرًة وتارًة عن طريق كتاب آخر  وتارة ينقل بالنص

ذكر مصادره وسأ  وتارة يذكر اسم المؤلف  اسم الكتاب ذكروتارًة ي  وتارًة ينقل بالمعنى
 حروف الهجاء  مع بيان المطبوع منها والمخطوط  وهي كما يلي: على ترتيب

 ه(  مخطوط.461اإلبانة ألبي القاسم عبد الرحمن الفوراني المروزي )ت  -1
إحكام األحكام شرح عمدة األحكام للشيخ أبي الفتح تقي الدين ابن دقيق العيد  -2

 ه(  مطبوع.712)ت 
 هـ(  مطبوع.451ردي )تاألحكام السلطانية لإلمام أبي الحسن علي الماو  -3
 ه(  مطبوع.515إحياء علوم الدين لإلمام أبي حامد محمد الغزالي )ت  -4
 ه(  مطبوع.478اإلرشاد إلمام الحرمين عبد الملك الجويني )ت  -5
 ه(  مخطوط.448االستذكار لإلمام أبي الفرج محمد الدارمي البغدادي )ت  -6
 ه(  مطبوع.716يل )ت األشباه والنظائر ألبي عبد الله صدر الدين ابن الوك -7
 هـ(  مطبوع.488اإلشراف على غوامض الحكومات ألبي سعد الهروي )ت -8
 ه(  مطبوع.214األم لإلمام محمد بن إدريس الشافعي )ت  -9
 ه(  مخطوط.214اإلمالء لإلمام محمد بن إدريس الشافعي )ت  -11

 ه(  مطبوع.585االنتصار للقاضي أبي سعد شرف الدين بن أبي عصرون )ت  -11
 هـ(  مخطوط.386ألبي القاسم عبد الواحد الصيمري البصري )ت اإليضاح -12
 ه(  مطبوع.512بحر المذهب للقاضي عبد الواحد بن إسماعيل الروياني )ت  -13
 ه(  مطبوع.515البسيط في المذهب لإلمام أبي حامد محمد الغزالي )ت  -14
 ه(  مطبوع.558يحيى بن أبي الخير العمراني )ت  لحسينالبيان ألبي ا -15
 ه(  مطبوع.478بانة عن أحكام فروع الديانة ألبي سعد المتولي )ت تتمة اإل -16
 ه(  مخطوط.415التجريد للقاضي أبي القاسم بن كج الدينوري )ت  -17
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التحرير في فروع الفقه الشافعي  للقاضي أبي العباس أحمد الجرجاني   -18
 هـ(  مطبوع. 482)ت
 (  مخطوط.ه438التذكرة للشيخ أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني )ت  -19
التعليق الكبير على مختصر المزني للقاضي أبي علي الحسن ابن أبي هريرة  -21

 ه(  مخطوط.345البغدادي )ت 
ه(  425)ت  التعليقة المسماة بالجامع للشيخ أبي علي الحسن البندنيجي -21

 مخطوط.
 (  مخطوط.ه427التعليقة ألبي علي الحسين السنجي المروزي )ت  -22
 ه(  مخطوط.416التعليقة للشيخ أبي حامد اإلسفراييني )ت  -23
 ه(  مطبوع.451التعليقة للقاضي أبي الطيب طاهر الطبري )ت  -24
 ه(  مطبوع.462التعليقة للقاضي أبي علي الحسين بن محمد المروزي )ت  -25
 ه(  مخطوط.399شي )ت الشا التقريب للقاسم بن القفال الكبير -26
 ه(  مطبوع.335التلخيص ألبي العباس أحمد الطبري ابن القاص )ت  -27
 ه(  مطبوع.476التنبيه للشيخ أبي إسحاق إبراهيم الشيرازي )ت  -28
 ه(  مطبوع.516التهذيب للعالمة أبي محمد الحسين البغوي )ت  -29
 هـ(  مطبوع.451الماوردي )ت وي الكبير لإلمام أبي الحسن عليالحا -31
 ه(  مطبوع.515خالصة لإلمام أبي حامد محمد الغزالي )ت ال -31
 ه(  مخطوط.425)ت  الذخيرة للشيخ أبي علي الحسن البندنيجي -32
ت ) روضة الطالبين وعمدة المفتين لإلمام أبي زكريا محيي الدين النووي -33

 ه(  مطبوع.677
 ه(  مخطوط.558يحيى بن أبي الخير العمراني )ت  حسينائد ألبي الالزو  -34
 ه(  مطبوع.438السلسلة للشيخ أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني )ت  -35
 ه(  مطبوع.477الشامل في فروع الشافعية ألبي نصر ابن الصباغ )ت  -36
 ه(  مخطوط.341شرح مختصر المزني ألبي إسحاق إبراهيم المروزي )ت -37
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المزني ألبي بكر محمد بن داود المروزي المعروف بالصيدالني شرح مختصر  -38
 وابن داود )من الطبقة التاسعة أو العاشرة(  مخطوط.

ه(  421شرح مختصر المزني ألبي عبد الله المسعودي المروزي )ت  -39
 مخطوط.

ه(  427شرح مختصر المزني ألبي علي الحسين السنجي المروزي )ت  -41
 مخطوط.

ه(  451ضي أبي الطيب طاهر الطبري )ت شرح مختصر المزني للقا -41
 مخطوط.

 هـ(  مخطوط.585صفوة المذهب من نهاية المطلب  البن أبي عصرون )ت -42
 العدة ألبي المكارم الروياني )من الطبقة الرابعة عشرة(  مخطوط. -43
 ه(  مطبوع.623العزيز في شرح الوجيز عبد الكريم أبو القاسم الرافعي )ت  -44
مد يه لشرف الدين أحمد بن موسى بن يونس بن محغنية الفقيه في شرح التنب -45

 ه(  مطبوع.622بن منعة اإلربلي الموصلي )ت 
 ه(  مطبوع.478الغياثي إلمام الحرمين عبد الملك الجويني )ت  -46
هـ(  محقق في رسالة 516فتاوى البغوي لإلمام أبي محمد الحسين البغوي )ت -47

 علمية في الجامعة اإلسالمية.
 ه(  مطبوع.661بن عبد السالم السلمي )ت فتاوى محمد عز الدين  -48
 ه(  مطبوع.515فتاوى أبي حامد محمد الغزالي )ت  -49
 ه(  مطبوع.462أبي علي الحسين المروزي )ت  فتاوى -51
 ه(  مطبوع.417)ت  الله بن أحمد المعروف بالقفال الصغير عبدفتاوى  -51
 المسماة بالمسائل المنثورة لإلمام أبي زكريا محيي الدين النووي فتاوى النووي -52
 ه(  مطبوع.677)ت 
 ه(  مطبوع.438الفروق للشيخ أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني )ت  -53
ه(  661محمد عز الدين بن عبد السالم السلمي )ت لالقواعد الكبرى  -54
 ع.مطبو 
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ه(  711كفاية النبيه في شرح التنبيه لنجم الدين أبي العباس ابن الرفعة )ت  -55
 مطبوع.

 ه(  مطبوع.415اللباب ألبي الحسن أحمد الضبي المحاملي البغدادي )ت  -56
 ه(  مطبوع.264مختصر المزني ألبي إبراهيم إسماعيل المزني )ت  -57
ه(  344)نانيألبي بكر محمد بن الحداد الكالمسائل المولدات )الفروع(  -58

 مطبوع.
المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي لنجم الدين أبي العباس ابن الرفعة )ت  -59

 ه(  محقق في الجامعة اإلسالمية.711
 ه(  مطبوع.415المقنع ألبي الحسن أحمد الضبي المحاملي البغدادي )ت  -61
 ه(  مطبوع.476المهذب للشيخ أبي إسحاق الشيرازي )ت  -61
ة المذهب إلمام الحرمين عبد الملك الجويني )ت نهاية المطلب في دراي -62

 ه(  مطبوع.478
 ه(  مطبوع.515الوجيز في المذهب لإلمام أبي حامد محمد الغزالي )ت  -63
 ه(  مطبوع.515الوسيط في المذهب لإلمام أبي حامد محمد الغزالي )ت  -64

*** 
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 وصف النسخ الموجودة لهذا الكتاب
 تحقيق:أولاً: وصف النسخ الخطية المختارة لل

 اسطنبول، تركيا. ،نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي -1
اعتمدت هذه النسخة أصاًل  ورمزت لها بـ)ط(؛ وهي من أتم وأقدم نسخ 
المخطوط  مكتوبة بخط مقروء واضح وجميل  وهي سالمة من السقط  والخرم  
 .والطمس  والبياض  والسواد وغيرها من العيوب  وتصويرها عالي الجودة  وعليها تملك

 (.721رقم حفظها: ) -أ
( مجلدا  ومفقود 12(  وأصل المخطوط يقع في )9عدد المجلدات: ) -ب

منها المجلد: الثاني  والخامس  والحادي عشر إال أنها موجودة في النسخ 
 األخرى.

 (.2121عدد اللوحات: ) -ت
 (.25عدد األسطر: ) -ث
 (.15إلى  11عدد الكلمات في السطر: ) -ج
 نوع الخط: نسخ مشرقي. -ح
 سخ: ... ابن مسعود الحكري.اسم النا -خ
 هـ(.811تاريخ النسخ: ) -د
 لون المداد: العناوين الرئيسية والفرعية باألحمر  وباقي النص باألسود.  -ذ

 القاهرة، مصر. ،نسخة المكتبة األزهرية -2
( لوح منها  ورمزت لها بـ)ز(  في بدايات 38جزء منها للمقابلة وهو آخر )

  راءةضة  إال أنها ال تؤثر في القروم بسبب األر المجلدات ونهاياتها شيء يسير من الخ
 وعليها تملك.

 (.42315/42316رقم حفظها: ) -أ
مقسم على جزئين  والرابع   والثالث وهي:الثاني  ( 5عدد المجلدات:) -ب

 والخامس.
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 (.865عدد اللوحات: ) -ت
 (.29عدد األسطر: ) -ث
 (.18إلى  15عدد الكلمات في السطر: ) -ا
 نوع الخط: نسخ مشرقي. -ح
 الخط: مقروء متوسط الوضوح.جودة  -خ
  اسم الناسخ: علي المحّلي الشافعي. -د
 ه(.863تاريخ النسخ: ) -ذ
 لون المداد: العناوين الرئيسية والفرعية باألحمر  وباقي النص باألسود.  -ر

ك ا نسخة مصورة في مركز الملباريس، فرنسا، وعنه، نسخة المكتبة الوطنية -3
بين وبعد االطاع والمقارنة ت، ا ب)و(ة نسخة المقابلة، ورمزت لهوهي تكمل، فيصل

 أن ه ه النسخة هي في الواق  تكملة لنسخة المكتبة األزهرية.
 (.1126رقم حفظها: ) -أ
 (  وفيه الجزء الخامس والسادس.1عدد المجلدات: ) -ب
 (.347عدد اللوحات: ) -ت
 (.29عدد األسطر: ) -ث
 (.18إلى  15عدد الكلمات في السطر: ) -ج
 نوع الخط: نسخ مشرقي. -ح
 الخط: مقروء متوسط الوضوح. جودة -خ
 المحلي الشافعي. ياسم الناسخ: عل -د
 هـ.863تاريخ النسخ: يوم األحد الثالث والعشرين من شهر ربيع األول سنة  -ذ
  لون المداد: العناوين الرئيسية والفرعية باألحمر  وباقي النص باألسود. -ر
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 ثانياً: وصف النسخ الخطية الأخرى للكتاب: 
 اهرة  مصر.الق نسخة دار الكتب، -1

 (.4/7٩/14/226رقم حفظها: ) -أ
وجزآن غير مرقمين  وهناك  (5-4-1)(  وهي الجزء:5)عدد المجلدات: -ب

  اتضح بعد التحري والبحث أن أحدهما (319و317)جزآن آخران برقم 
 جزء من البحر المحيط للقمولي. والثاني  شرح للوسيط لمؤلف آخر

 (.921عدد اللوحات: ) -ت
 (.21-15د الكلمات في السطر: )عد  (25عدد األسطر: ) -ث
 نوع الخط: )نسخ مشرقي معتاد(. -ا
 اسم الناسخ: موسى بن عبد اللطيف المتطيب. -ح
 تاريخ النسخ: غير معروف. -خ
 لون المداد: أسود. -د

ين أنها بعد االطالع والمقارنة تب  إسطنبول  تركيا تبة السليمانية،نسخة المك -2
 ي.الجزء الثاني المفقود من نسخة متحف طوبقبوسرا

 .(516رقم حفظها: ) -أ
 (  وهو الجزء الثاني.1عدد المجلدات: ) -ب
 (.238عدد اللوحات: ) -ت
 .(25عدد األسطر: ) -ث
 (.15إلى  11عدد الكلمات في السطر: ) -ج
 نوع الخط: نسخ مشرقي. -ح
 جودة الخط: مقروء واضح وجميل -خ
 ه(.811اسم الناسخ وتاريخ النسخ: ... ابن مسعود الحكري  ) -د
  الرئيسية والفرعية باألحمر  وباقي النص باألسود. لون المداد: العناوين  -ذ
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 -الملحق-

 نماذج من المخطوط 
 نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي )األصل(

 اللوحة األولى من النص المحقق
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 اللوحة الوسطى من النص المحقق
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  اللوحة األخيرة من النص المحقق
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 نسخة المكتبة األزهرية، والمكتبة الوطنية.
 ة األولى من النص المحققاللوح
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 اللوحة الوسطى من النص المحقق
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قاللوحة األخيرة من النص المحق



 

 

 
 
 
 
 

 

 النص المحقق
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في بيان المُوِجِب لها من  (2)من كتاب الديات (1)القسم ]الثاني[
 األسباب والمباِشرات.

 والنظر في أربعة أطراف:

 األول: في تمييز السبِب عن غيره:

 : أنَّ الشيء الذي له سبٌب في الهالك يَنقسم إلى:(3)قدَّم أول كتاب الجراحوقد تَ 

                                  
 في ) (: ]األول[.(  1)
 وهي: اسم لما يتغير الشيء بحصوله.: جم  دية، والديحة لغة: حق القتيل، الديات(  2)

رب البن عواصحححححطاحاً: المال الواجب بالجناية على الُحرّب في نفس أو فيما دونها. انظر: لسححححححان ال
 (.4/71(، مغني المحتاا للشربيني )1/455(، النجم الوهاا للدميري )15/313منظور )

 /أ(.142) ٩انظر: مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسخة المتحف، م(  3)
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 .(4)؛ وتفسيرها(3)  وشرط(2)  وعلة(1)سبب
 .(6)على السبب  إذا لم َيكن السبب مولداً لها (5)والمباَشرة ]متقدمٌة[ 

 .(1)صفعًة خفيفًة فمات  لم يضمنه  والموُت اتفاقي (7)فلو َصفعه
                                  

 بالعكس. ي الحبل أو: لغًة ما توصل به إلى الغري، واشتهر استعماله فالسبب(  1)
لمعان: أحدها: ما يقابل المباشححححححححرة، كحفر البتر م  التردية، فاألول سححححححححبب،  واصححححححححطاحاً اسححححححححتعير

والثاني: علة. الثاني: علة العلة، كالرمي، هو سحححححححححححبب للقتل، وهو علة اإلصحححححححححححابة التي هي علة 
ة، لالزهوق. الثالث: العلة بدون شحححححححرطها، كالنصحححححححاب بدون الحول. الراب : العلة الشحححححححرعية كام

، وهو ما لها، فأشححبها السححبب وسححميا سححبباً؛ ألن عليتها ليسححا ل اتها، بل بنصححب الشححارع
شححححححرح مختصححححححر الروضححححححة  (،142مخار الصحححححححاح للرازي ) يحصححححححل الحكم عنده ال به. انظر:

 (.51-57(، الاية السول إلى علم األصول البن المبرد )1/425للطوفي )
: لغةً عبارة عن معنى يحل بالمحل فيتغير به حال المحل با اختيار، ومنه يسمى المري العلة(  2)

علة؛ ألنه بحلوله يتغير حال الشخص من القوة إلى الضعف، العلة: ما يلزم من وجودها وجود 
 لمعلول، وال يلزم من عدمها عدمه.ا

 لمعرفة للحكم، بأن جعلا علمًا على الحكم، إن وجد المعنى وجد الحكم. انظر:واصطاحاً: ا
 .(2/122روضة الناظر البن قدامة ) (216مختار الصحاح للرازي )

: لغًة العامة، واصحححححححطاحاً: هو ال ي يلزم من عدمه العدم وال يلزم من وجوده وجود الشحححححححر (  3)
(، تشنيف المسام  13) لإلسنوي(، التمهيد 1/421) المصباح المنير عدم ل اته. انظر: وال

 (.2/762للزركشي )
 أي: وتفسير السبب والعلة والشر .(  4)
 في )ز(: ]مقدمة[. (5)
(، المطلب العالي البن الرفعة، رسحححالة علمية بتحقيق محمد 6/262انظر: الوسحححيط للغزالي )(  6)

 (.527ثابا محمد )
فا ، أو هو أن يبسحححط الرجل كفه فيضحححرب بها ق: أي ضحححرب قفاه بجم  كفه ال شحححديداً عهفَ صحححَ (  7)

(، تاا العروس للزبيدي 1/737اإلنسححححححححححححححان أو بحدنه. انظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي )
(21/33٩.) 

(، العزيز للرافعي 6/355لغزالي )(، الوسححححححححححححححيط ل12/311انظر: الححححححححاوي للمحححححححاوردي )(  8)
 (.6/341(، روضة الطالبين للنووي )12/415)
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بالبالغ  وقال: إنَّ الصبي لو مات عقبها ضمنه؛ ألنَّه يموت  (1)ديده الماور يَّ وقَـ 
 .(2)بها

  

                                  
ة ، أحد أئمالبصــــري الماوردي: هو علي بن محمد بن حبيب القاضححححي أبو الحسححححن الماوردي (1)

كر روى عنه أبو ب أصححححاب الوجوه، أخ  عن أبي حامد اإلسحححفراييني وأبي القاسحححم الصحححيمري،
(. انظر: طبقات 445الخطيب، صححححححححنف الحاوي الكبير واألحكام السححححححححلطانية، توفي سححححححححنة )

 (.231-1/232(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة)5/267الشافعية للسبكي)
 (.12/311انظر: الحاوي للماوردي ) (2)
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 وفي الطَرَف صور:

  (2): أو ضعيف التمييز"(1)"قال اإلمام األولى: إذا َصاح على صبٍي غير مميز، 
  وَتعرَّض له اإلمام (4)  ولم يَتعرَّض الجمهور لحصول االرتعاد(3)فمات  وجب ضمانه

 مالزٌم لهذه حالة. (1)؛ وكأنَّه(7()6)الرافعيو  (5)والغزالي

                                  
المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسحححححححححححف بن الشحححححححححححيخ أبي أبو  إمام الحرمين : هواإلمام(  1)

(، أخ  الفقه عن والده واألصححححححححول ه41٩مة إمام الحرمين، ولد سححححححححنة )محمد الجويني، العا
عن أبي القاسحححححم اإلسحححححفراييني، وروى عنه زاهر الشححححححامي وإسحححححماعيل المؤذن، له كتاب نهاية 

(. انظر: طبقات الشححححححافعية ه471ن في أصححححححول الفقه، توفي سححححححنة )ي الفقه والبرهاالمطلب ف
 (.256-1/255(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )222-5/165للسبكي )

 (.16/447انظر: نهاية المطلب للجويني )(  2)
(، العزيز للرافعي 6/355(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )12/311انظر: الححححححححاوي للمحححححححاوردي )(  3)

 (.1/531(، النجم الوهاا للدميري )6/341(، روضة الطالبين للنووي )12/154)
 (.1/124: هو االضطراب. انظر: مختار الصحاح للرازي )االرتعاد(  4)
هحححححححححححححححح(، 452، ولد سححنة )لغزالين محمد بن محمد بن أحمد ا: هو أبو حامد محمد بالغزالي (5)

تفقه على إمام الحرمين الجويني، ومن تصحححححححانيفه البسحححححححيط وهو كالمختصحححححححر للنهاية والوسحححححححيط 
-4/216هح(، انظر: وفيات األعيان البن خلكان )525ملخص منه والخاصة، توفي سنة )

عية البن قاضحححي شحححهبة (، طبقات الشحححاف113-2/111) لإلسحححنوي(، طبقات الشحححافعية 21٩
(1/32٩-2٩4.) 

: هو أبو القاسححححححححححم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضححححححححححل القزويني الرافعي، الرافعي (6)
سحححححم  الحديث من والده ومن العمراني، وروى عنه الحافظ المن ري واليره، صحححححاحب الشحححححرح 

ي في أواخر اً مسححند الشححافعي، توفالكبير المسححمى بالعزيز، لم يشححرح الوجيز بمثله، وشححرح أيضحح
-1/211هحححححححححححححححححح( بقزوين. انظر: طبقات الشححححافعية للسححححبكي)624سححححنة ثاث أو أوائل سححححنة )

 (.76-2/75(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )2٩3
(، العزيز للرافعي 6/355(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )16/447نهحححايحححة المطلحححب للجويني )انظر:  ( 7)

(12/415.) 
 د.أي: االرتعا(  8)
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  ورتَّبُه بعضهم على الخالف فيما إذا (2)في أصح القولين (1)وال َيجُب القصاصُ 
 .(6)  فالدية على الجاني(5)  فإن قُلنا: يجب(4)بئراً ودعا إنساناً فوقَع فيها (3)حفر بدهليزه

 .(7)ولو َصاح على صبٍي فزال َعقُله  َضمن ديته
  وفي (1)و صاح على بَالٍغ على طَرف سطٍح ونحوه  فسقط ومات  فال قصاصول

 وجوه: (٩)]الضماِن[
 ال ضمان  وثانيهما: يضمنه. أصحهما:

                                  
: بالكسححححححححححححر الَقَود، وهو مأخوذ من المماثلة، ومنه اقتصححححححححححححاص األثر، أي: تتبعه، القبصححححححححححححاص(  1)

(، 5/11واصححححححححححححححطاححاً: هو أن يُفعحل بالجاني مثل ما فعل. انظر: مقاييس اللغة البن فارس )
 (176ني )(، التعريفات للجرجا2٩3تحرير ألفاظ التنبيه للنووي )

(، العزيز للرافعي 6/355(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )12/311انظر: الححححححححاوي للمحححححححاوردي )(  2)
 (.532-1/531(، النجم الوهاا للدميري )6/341(، روضة الطالبين للنووي )12/415)

 (.1/34٩ر )و ب البن منظ: هو ممر ما بين الباب والدار. انظر: لسان العر الدهليز(  3)
(، العزيز 6/355(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )447-16/446انظر: نهحححايححة المطلححب للجويني )(  4)

 (.11-16/12(، كفاية النبيه البن الرفعة )12/415للرافعي )
 أي: القصاص.(  5)
ه ا على قياس من يقول بوجوب القصاص، وأمَّا على قول من يقول بعدم وجوب القصاص، (  6)

(، روضحححححححححححححححححححة الطحححححالبين للنووي 12/416مغلظحححححة على العحححححاقلحححححة. انظر: العزيز للرافعي )فهي 
(6/342.) 

(، روضححححححححة الطالبين للنووي 12/416(، العزيز للرافعي )12/311انظر: الحاوي للماوردي )(  7)
 (.16/11(، كفاية النبيه البن الرفعة )6/342)

(، العزيز للرافعي 16/445للجويني )(، نهاية المطلب 12/311انظر: الحاوي للماوردي )(  8)
 (.1/532(، النجم الوهاا للدميري )6/341(، روضة الطالبين للنووي )12/415-416)

 في ) (: ]الضامن[. (9)
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 .(1)وثالثها: إن جاءه من َورائه َضمنه  وإن جاءه من تِلقاء وجهه  فال
ه بالصيحة؛ ُسقوط (2)واختار اإلمام والغزالي طريقًا آخر: "وهو أنَّه إن َظَهر ]أنَّ[

  وإن َشكَّ في (3)بأن كان ال يَثُبت لمثلها؛ لقوتها  أو لُجبنه وضعفه  وجب ضمانه
للتردِد في أنَّ حاله هل يحتملها أم ال؟ ففيه  (5)السقوط حصل بها أم ال؟ / (4)]أنَّ[

 .(7()6)احتماالً يقابل األصل والظاهر"
ي ائم  والمرأة الضعيفة  كالصب  والذي يعتريه الوسواس  والن(1)والمجنون  والمعتوه

 تغفل  والمراهق المتيقظ كالبالغ النائم بالبالغ الم (12)  وأَلَحَق القاضي(٩)غير المميز

                                  
(، روضححححححححححححححة الطالبين للنووي 12/416(، العزيز للرافعي )6/355انظر: الوسححححححححححححححيط للغزالي )(  1)

 (.1/532(، النجم الوهاا للدميري )6/341-342)
 ساقٌط في ) (. (2)
 (.6/355(، الوسيط للغزالي )16/446انظر: نهاية المطلب للجويني )(  3)
 ساقٌط في )ز(. (4)
 ./ب(32)نهاية اللوحة (  5)
 األصل: براءة ال مة، والظاهر: حمله على السبب المقارن.(  6)
 (.356-6/355(، الوسيط للغزالي )16/446انظر: نهاية المطلب للجويني )(  7)
 المصححححححححححححححبحححاح المنير(، 222: هو نحححاقص العقحححل. انظر: مختحححار الصححححححححححححححححححاح للرازي )المعتوه  (8)

(2/3٩2.) 
(، روضححححححححة الطالبين للنووي 12/416(، العزيز للرافعي )12/311انظر: الحاوي للماوردي )(  9)

 (.1/531لوهاا للدميري )(، النجم ا16/12(، كفاية النبيه البن الرفعة )6/342)
، شحححححيخ الشحححححافعية بخراسحححححان، : هو القاضحححححي الحسحححححين بن محمد بن أحمد المروزيالقاضحححححي (11)

ولي بو سححححححححححححححعد المتروى عن أبي نعيم اإلسححححححححححححححفراييني وأخ  الفقه عن القفال، وممن أخ  عنه أ
هح(. 462والبغوي، له التعليقة الكبرى والفتاوى والير ذلك، توفي بمرو الروذ في المحرم سنة )

(، طبقات الشححححححافعية البن قاضححححححي شححححححهبة 351-4/356انظر: طبقات الشححححححافعية للسححححححبكي )
(1/344-345.) 
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 .(2)السالح والتهديد الشديد كالصياح (1)وَشهرُ 
ولو َصاح ال على الصبي  بل على َصيٍد  أو غيره؛ فاضطرب به الذي على طََرف  

 .(5()4)  والدية مخففٌة على العاقلة(3)انهالسطح وَسقط ومات  َوَجب ضم
: "إن كان الصياُح حراماً  بأن َصاح على الصيد وهو محرٌم  (6)وقال ابن القاص

  وذكَر َعلى قياسه: "أنَّه لو َصاح على صبٍي وهو في (7)أو في الحرم َضمن  وإال فال"

                                  
َهر(  1) وح، شححححهر سححححيفه أي سححححله. انظر: مقاييس اللغة البن : أصححححل صحححححيح يدل على الوضححححشححححَ

 (.172(، مختار الصحاح للرازي )3/222فارس )
(، كفححايححة النبيححه البن 6/342(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي )12/416انظر: العزيز للرافعي )(  2)

 (.533-1/532(، النجم الوهاا للدميري )16/12الرفعة )
(، كفححايححة النبيححه البن 6/342روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي )(، 12/416انظر: العزيز للرافعي )(  3)

 (.1/532(، النجم الوهاا للدميري )16/12الرفعة )
: جم  عاقل، ويقال عقل القتيل فهو عاقل: إذا الرم ديته، وسحححميا ب لك؛ ألنَّ اإلبل العاقلة(  4)

 أي: تشد في عقلها لتسلم إليهم،  تجم ، فتعقل بفناء أولياء المقتول،
واصحطاحاً: هي عصبة الجاني ال ين يتحملون الدية، وهم القرابة من جهة األب وعصبات الوالء. 

 (.1/562، النجم الوهاا للدميري )(215انظر: مختار الصحاح للرازي )
هاا للدميري (، النجم الو 6/342(، روضة الطالبين للنووي )12/416انظر: العزيز للرافعي )(  5)

(1/533.) 
بن القاص، إمام عصححححححره وصححححححاحب اأحمد الطبري أبو العباس  : هو أحمد بن أبيابن القاص(  6)

التصحححححححححانيف المشحححححححححهورة التلخيص والمفتاح وأدب القاضحححححححححي والمواقيا واليرها في الفقه، كان 
وفي سححححححححححريج واليره، وتفقه عليه أهل طبرسححححححححححتان، ت إماماً جليًا، أخ  الفقه عن أبي العباس ابن

(، طبقات الشافعية 62-3/5٩هححححححححح(. انظر: طبقات الشافعية للسبكي )335بطرسوس سنة )
 (.127-1/126(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )2/146) لإلسنوي

بن (، كفححايححة النبيححه ال6/342(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي )12/416انظر: العزيز للرافعي )(  7)
 (.1/533(، النجم الوهاا للدميري )16/12الرفعة )
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  وهذا نسبه ابن (1)ملكه  لم يضمنه؛ كما لو حفر بئرًا في ِملكه  فتردى فيها واحد"
 إلى األصحاب مطلقاً. (2)داود

 .(3)قال الرافعي: "والظاهر أنَّه ال َفرق كما لو رمى من ِملِكِه إلى إنسان  فأهلكه"

فمات َعقيب الصيحة  قال  الثانية: لو َصاح على صبي على وجه األرض،
  فتجب الدية  وفي القصاص (4)القاضي: "هو كما لو كان الصبي على جدار"

 .(٩)  وصححه الرافعي(1()7)  وقال: ال تجب(6)  وأنكره اإلمام(5)لقوالنا
األوجه الثالثة  فيما إذا صاح  (12)ولو صاح على بالٍغ فزال َعقُله  ففي ]الضمان[ 

                                  
(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 12/416(، العزيز للرافعي )7/3٩انظر: التهححح يحححب للبغوي )(  1)

 (.4/126(، تتمة التدريب لعلم الدين البلقيني )6/342)
اودي أبو بكر شححححححححححححححارح مختصححححححححححححححر المزني وهو : هو محمحد بن داود بن محمحد الدابن داود(  2)

الصحححححححيدالني تلمي  اإلمام أبي بكر القفال المروزي، له شحححححححرح على المختصحححححححر، وال يُعلم تاريخ 
(، طبقات الشحححححححححححححافعية 14٩-4141وفاته رحمه الله. انظر: طبقات الشحححححححححححححافعية للسحححححححححححححبكي )

 (.215-1/214(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )3٩-2/31) لإلسنوي
 (.6/342(، وانظر: روضة الطالبين للنووي )12/416وهو المعتمد. انظر: العزيز للرافعي ) ( 3)
 (.16/12انظر: كفاية النبيه البن الرفعة )(  4)
(، العزيز 6/356(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )441-16/447انظر: نهحححايححة المطلححب للجويني )(  5)

 (.16/12ة النبيه البن الرفعة )(، كفاي6/341(، روضححة الطالبين للنووي )12/415للرافعي )
 (.16/441انظر: نهاية المطلب للجويني )(  6)
 أي: الدية.(  7)
 (.16/441لم يقله اإلمام، وإنما قال: قوه ا الير سديدق. انظر: نهاية المطلب للجويني )(  8)
أي: صحححححححح كام اإلمام، حيث قال الرافعي عقب حكاية قول القاضححححححي: قواألظهر خافهق (  9)

ه ال ديحححة لو صحححححححححححححححححاح على صححححححححححححححبي على وجحححه األري. انظر: العزيز للرافعي وه و المعتمحححد أنحححُّ
 (.4/7٩(، تحفة المحتاا للهيتمي )6/341(، روضة الطالبين للنووي )12/415)

 ساقٌط في )ز(. (11)
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 .(3)  وجزم القاضي هنا بنفيه(2()1)به وهو على طرف سطح  فسقط ومات

 .(5)ط الجنين، أوجب ضمانه: التهديد والتخويف، إذا أفضى إلى سقو (4) [الثالثة]
ُيْحِضَرَها؛  (6)]من[-ذُِكَرت عنده بسوء-فإذا بعَث السلطان إلى امرأٍة 

  ولو بَعث إلى رجٍل أو امرأٍة  فمات َفزعاً  لم (1)جنيناً فـََزعاً  َوَجب ضمانه (7)فأجهضت
 .(٩)يجب الضمان

الكه  قعًا اقتضى هقال اإلمام: "ولو َتوعَّد الرسول  فوقع الوعيد من المتوعَّد مو 
 (12)ضمنه"

                                  
والمعتمد في مسححححألة: ]إذا صححححاح على بالى وهو على طرف سححححطح[، أنَّه ال يجب الضححححمان. (  1)

(، تحفححححة المحتححححاا 6/341(، روضححححححححححححححححححة الطححححالبين للنووي )12/416لرافعي )انظر: العزيز ل
 (.4/7٩للهيتمي )

 (.6/342(، روضة الطالبين للنووي )12/416انظر: العزيز للرافعي )(  2)
 (.16/11أي: بنفي الضمان. انظر: كفاية النبيه البن الرفعة )(  3)
 في )ز(: ]الثانية[.(  4)
(، البسحححححححححححيط للغزالي، رسحححححححححححالة علمية بتحقيق عبد الرحمن 6/356انظر: الوسحححححححححححيط للغزالي )(  5)

 (.627-626القحطاني )
 في )ز(: ]لمن[. (6)
: الناقة والمرأة ولدها إجهاضححححححاً، أي: أسححححححقطته ناقص الخلق فهي جهيء. انظر: أجهضححححححا(  7)

(، تححاا العروس للزبيححدي 1/113) المصححححححححححححححبححاح المنير(، 1/41٩مقححاييس اللغححة البن فححارس )
(11/27٩.) 

(، العزيز للرافعي 11/452(، البيحححان للعمراني )16/451انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )(  8)
 (.6/342(، روضة الطالبين للنووي )12/416)

(، العزيز للرافعي 11/453(، البيحححححححان للعمراني )12/311انظر: الححححححححاوي للمحححححححاوردي )(  9)
 (.6/342لطالبين للنووي )(، روضة ا12/417)

 (.16/452انظر: نهاية المطلب للجويني )(  11)
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امرأًة بالزنى فألقت جنيناً  ضمنه  ولو ماتت  لم  (1)قال الماوردي: "ولو قذف
 .(2)يضمن"

ولو أتى رجلٌ إلى امرأةٍ وأمرها عن لسان اإلمام بالحضور ولم َيُكن بَِأمرِه  فأجهضت 
 ضمانُه  زعاً  وجبَ جنيناً  ضمنته عاقلة الرجل  ولو َهدََّد غير اإلمام حاماًل فأجهضت ف

 .(3)كاإلمام
 .(5)في ثوبِه  فال َضمان (4)ولو فزّع إنساٌن إنساناً  فأحدثَ 
  

                                  
، والمراد به هنا: الرمي بالزنا في : هو الرمي، وقَحَ َف المحصححححححححححححححنة رماها بالفاحشححححححححححححححةالقح ف(  1)

(، ٩/137ي )النجم الوهحاا للدمير (، 24٩. انظر: مختحار الصححححححححححححححححاح للرازي )معري التعبير
 (.4/223مغني المحتاا للشربيني )

 (.12/311انظر: الحاوي للماوردي )(  2)
(، النجم الوهاا للدميري 6/342(، روضة الطالبين للنووي )12/417انظر: العزيز للرافعي )(  3)

(1/534.) 
تغو  وأخرا مافي بطنه. انظر: لسان العرب : أي تغو ، يقال: أحدث في ثوبه، إذا أحدث(  4)

 (.42/434( )1٩/523(، تاا العروس للزبيدي )7/365البن منظور )
(، النجم الوهاا للدميري 6/343(، روضة الطالبين للنووي )12/417انظر: العزيز للرافعي )(  5)

(1/534.) 
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 فرع:

 (2): "لو َتقاتل رجالن  فرمى َأَحُدُهما صاحبه  فسقط بصولته(1)قال البغوي 
  .(3)وَهَلك  فال ضمان  ولو َسَقط بصولتِه وَضربُه صاحبه  َوَجب ِنصُف الضمان"

                                  
 لته يب،ا من مصححححنفاته:  الفراء الشححححيخ أبو محمد البغوي: هو الحسححححين بن مسححححعود البغوي(  1)

سححين وهو تفقه على القاضححي الح والتفسححير المسححمى معالم التنزيل، شححرح السححنة، والمصححابيح،و 
أخص تام ته به، سحححححححححححححم  الحديث من جماعات منهم أبو عمر عبد الواحد المليحي، توفي 

(، 77-7/75هححح( بمرو الروذ. انظر: طبقات الشافعية للسبكي )516شوال سنة ) البغوي في
 (.54٩-541(، طبقات الشافعيين البن كثير )1/121) لإلسنويطبقات الشافعية 

 : الصححححاد والواو والام أصححححٌل صحححححيح، يدل على قهر وعلو. يقال: صححححال عليه يصححححولصححححولته(  2)
(، مختار الصححححححححححاح للرازي 3/322صحححححححححولًة، إذا اسحححححححححتطال. انظر: مقاييس اللغة البن فارس )

(112.) 
 (.333انظر: فتاوى البغوي، رسالة علمية بتحقيق يوسف القرزعي )(  3)
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يالطرف الثاني  (1): في اجتماع علة الهالك مع غيرها مما له أثر فيه؛ كالتردِّ
 مدخل فيه. (2)/في البئر، فإنُه ِعلٌة في الهالك، والحفر له

 (3)[فردَّى]فإذا اجتمع َحْفُر البئر والتردية فيه؛ فإن كانت العلة عدواناً؛ بأن حفر بئراً 
   (4)مان المَردِّيردية دون الحفر  فيلز فيها َغيرُُه إنساناً  فالقصاص والضمان يتعلقان بالت

 .(5)كاإلمساك مع القتل
فوقع على إنساٍن فانحدر في البئر  كانت  وإن كانت التردية خطأً  كما لو زََلقَ 

 .(6)الدية على عاقلته
ها وهلك  فإن يوإن لم يكن عدواناً؛ بأن َتَخطَّى الموضع جاهاًل بالبئر  فتردَّى ف

 .(7)لم يكن الحفر عدواناً فال ضمان  وإن كان عدواناً تعلق الضمان بالحافر
  

                                  
حاح . انظر: مختار الصححح: هو السحححقو ، وتردَّى إذا سحححقط في البتر أو تدهور من جبلالتردّبي(  1)

 (.14/316(، لسان العرب البن منظور )121للرازي )
 ./أ(33)نهاية اللوحة (  2)
 في النسختين ]فتردى[، والمثبا هو الصحيح.(  3)
(، روضححححححححححححححة الطالبين 41٩-12/411(، العزيز للرافعي )6/356انظر: الوسححححححححححححححيط للغزالي )(  4)

 (.6/343للنووي )
مسححاك م  القتل، فان الضححمان والقصححاص يلزم القاتل دون الممسححك. أي: كما في مسححألة اإل(  5)

 (.6/142(، روضة الطالبين للنووي )12/136انظر: العزيز للرافعي )
 (.4/6٩انظر: العباب للمزجد )(  6)
(، روضححححححححححححححة الطالبين للنووي 12/41٩(، العزيز للرافعي )6/356انظر: الوسححححححححححححححيط للغزالي )(  7)

(6/343.) 
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ولو تـَزَلََّقت رجله بقشر بطيخ  أو ماء مرشوش  أو نحوهما  فالحكم كذلك  إن  
 .(2)(1)كان عدواناً تعلق به الضمان  وإال فال على ما سيأتي

  

                                  
 (.212) حةصف انظر:(  1)
المعتمد: إن كان في ملكه أو في موات، فا ضحححمان، وإن كان في الطريق، وجب الضحححمان. (  2)

، وانظر: الوسححححيط (4/15(، تحفة المحتاا للهيتمي )6/352انظر: روضححححة الطالبين للنووي )
 .(6/356للغزالي )
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 فروع:

  فافترسه َسُبع؛ فإن كان يَقِدُر على الحركة (1)سبعةٍ األول: لو وضَع صبيًا في مَ 
   وإال فوجهان: (2)واالنتقال عنها فلم يفعل  فال ضمان

 .(5)  وقد مرَّ في الغصب(4()3)عند األكثرين: أنَّه ال يضمن أصحهما
قال الرافعي: "والتقييد بالصبي يُفِهم أنَّه لو كان الموضوع بالغاً  لم َيضمن قطعاً  

قصاص نحواً منه  وُيشبه أن يُقال: الُحُكم منوٌط بالقوة والضعِف  ال بالِكبر وذكروا في ال
 .(6)والصَِّغر"

 .(1)يدل عليه (7)قلت: وكالم صاحب المهذب

                                  
: أرُي مسحححححححبعة إذا كثر سحححححححباعها، فهي ذات سحححححححباع. انظر: مختار الصححححححححاح للرازي مسحححححححبعة(  1)

 (.1/264) المصباح المنير(، 141)
(، العزيز للرافعي 6/356(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )16/452انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  2)

 (.6/343(، روضة الطالبين للنووي )12/41٩)
 (.4/12(، تحفة المحتاا للهيتمي )6/343ة الطالبين للنووي )وهو المعتمد. انظر: روض(  3)
(، العزيز 357-6/356(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )16/453انظر: نهحححايححة المطلححب للجويني )(  4)

 (.6/343(، روضة الطالبين للنووي )12/41٩للرافعي )
 /ب(.273) 4انظر: مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسخة المتحف، م(  5)
 (.12/41٩ر: العزيز للرافعي )انظ(  6)
 ،صححححححححاحب المه ب هو: إبراهيم بن علي بن يوسححححححححف الفيروزابادي أبو إسحححححححححاق الشححححححححيرازي(  7)

صحاحب التنبيه والمه ب في الفقه والنكا في الخاف واللم  وشحرحه في أصول الفقه، ولد 
هححححححححححححححححححححححح( ونشححححححححأ بها، تفقه على أبي عبد الله 3٩3ارس سححححححححنة )الشححححححححيخ بفيروزاباد وهي بليدة بف

يل ليلة توفي رحمه الّله، يوم األحد وق، على القاضحححي أبي الطيب الطبريالبيضحححاوي والخرزي و 
انظر: طبقات الشحححافعية  هححححححححححححححححح(.476األحد حادي عشحححر جمادى اآلخرة وقيل األولى، سحححنة )

 (.٩-2/7) لإلسنوي(، طبقات الشافعية 21٩-4/215للسبكي )
 (.14-5/13انظر: المه ب للشيرازي )(  8)
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هارباً فألقى نفسه في ماٍء  أو ناٍر  أو  (1)[فوّلى] الثاني: إذا أتبَع إنسانًا بسيفه،
 .(2)ٍر  أو في مسبعٍة  فافترسه َسُبع  فال ضمان على المتَِّبعبئ

َيضمن فيما إذا أكره إنسانًا على قتل  (3)وَيظهر أن يجيء فيه قول: أنَّه ]ال[
  وكذا لو قتله في طريقه َسُبع  أو قـََتلُه بعير  سواٌء كان الهارب بصيراً  أو (4)نفسه
 .(6)مه ضمانه  لكن لو ألجأه إليه في مضيٍق  لز (5)أعمى

ولو َتردَّى في بِئٍر  أو ماٍء  أو ناٍر  أو من سطٍح  جاهالً بالحال؛ لعمًى أو ظلمة  
  وأبدى اإلمام احتمااًل في وجوب (7)أو لكون البئر مغطاًة  وجب الضمان على المتَِّبع

 .(1)الضمان  وإن كانت البئر مكشوفة إذا كان المطلوب ال يتأمل التخطي
  

                                  
 .هك ا في النسختين، واألولى ]فوّلى المطلوب[(  1)
(، العزيز للرافعي 6/357(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )16/441انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  2)

 (.6/343(، روضة الطالبين للنووي )12/41٩)
 (.12/41٩فعي )ساقٌط في النسختين، والمثبا من العزيز للرا(  3)
(، العزيز للرافعي 6/357(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )16/441انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  4)

(12/41٩.) 
(، روضححححححححة الطالبين للنووي 12/422(، العزيز للرافعي )12/322انظر: الحاوي للماوردي )(  5)

 (.1/535(، النجم الوهاا للدميري )6/343)
(، روضححححححححة الطالبين للنووي 12/422(، العزيز للرافعي )21/31٩انظر: الحاوي للماوردي )(  6)

 (.1/535(، النجم الوهاا للدميري )6/343)
(، العزيز 6/357(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )44٩-16/441انظر: نهحححايححة المطلححب للجويني )(  7)

 (.6/343(، روضة الطالبين للنووي )12/41٩للرافعي )
-12/41٩(، وانظر: العزيز للرافعي )44٩-16/144انظر: نهححححايححححة المطلححححب للجويني )(  8)

422.) 
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 ه سقٌف في هربه  فوجهان:ولو انخسَف ب
 .(3)والبغوي(2()1)أحدهما: أنَّه ال ضمان  وهو ما أورده القاضيان الحسين والروياني

واإلمام: أنَّه (4)وثانيهما: وهو ما أورده العراقيون وحكوه عن الَنّص  ورجَّحه المتولي
 .(6()5)هذا كله إذا كان المطلوب بالغاً عاقالً   َيضمن

                                  
 ،ريالطب الروياني: هو عبد الواحد بن إسححححماعيل بن أحمد بن محمد أبو المحاسححححن الروياني(  1)

هحححححححححححححححححححححححح( وتفقه على أبيه وجده ببلده، وعلى ناصححححححححححر المروزي 415ولد في ذي الحجة سحححححححححنة )
من تصحححانيفه البحر والفروق والحلية والتجربة، واسحححتشحححهد يوم الجمعة حادي عشحححر  بنيسحححابور،

(، 1٩5-7/1٩3هححححح(. انظر: طبقات الشافعية للسبكي )521المحرم سنة اثنتين وقيل سنة )
 (.1/217طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )

بي، وطبعة دار ث العر طبحاعتحه إلى طبعتين: طبعة دار إحياء الترا اللرويحاني تمحالبحر كتحاب (  2)
الكتححب العلميححة، ونصححححححححححححححيبي ليس موجود في طبعححة دار إحيححاء التراث وقححد نص المحقق على 
ل  وجود سححححححححححححححقط ونقص في مخطو  بحر المحح هححب، وأمححا طبعححة دار الكتححب العلميححة فقححد كمححَّ
المحقق النقص من كتحاب الححاوي للمحاوردي. انظر: بحر المح هحب للرويحاني طبعحة دار إحيحاء 

 (.1/13التراث )
(، كفححححايححححة النبيححححه البن الرفعححححة 12/422(، العزيز للرافعي )7/42انظر: التهحححح يححححب للبغوي )(  3)

(16/12.) 
، أحد ريالنيســــــــابو  المتولي: هو أبو سححححححححعد عبد الرحمن بن مأمون بن علي المتولي األبيوردي (4)

تاب التتمة له ك والقاضحححي حسحححين واليرهم،الُفوراني على أصححححاب الوجوه في الم هب، وتفقه 
وصحححل فيها إلى الحدود ومات وله مختصحححر في الفرائء وكتاب في الُفوراني على إبانة شحححيخه 

هححححححححححححححححح(، وله ثنتان وخمسحححون سحححنة. انظر: طبقات الشحححافعية 471، توفي ببغداد سحححنة )الخاف
 (.1/472(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )5/126للسبكي )

(، 1/535(، النجم الوهاا للدميري )6/344وهو المعتمد. انظر: روضحححححة الطالبين للنووي )(  5)
 (.11-4/12تحفة المحتاا للهيتمي )

(، تتمة 451-16/452(، نهاية المطلب للجويني )17-5/16انظر: المه ب للشيرازي )(  6)
(، العزيز للرافعي 1/451اإلبححححانححححة للمتولي، رسحححححححححححححححححالححححة علميححححة بتحقيق عبححححد الرحيم الحححححارثي )

(12/422.) 
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و مجنوناً  فهل يضمنه الطالب حيث ال يضمنه لو كان بالغاً صبيًا أ (1)فإن كان
 (2)عاقاًل؟ فيه وجهان ينبنيان على أنَّ عمدهما عمٌد أو خطأ؟

]كما يردي مرتد في البتر ؛(6)وإال ضمنه(5)/  (4)لم يضمنه (3)[عمداً ]إن قُلنا: 
 .(7)حامًا[

  

                                  
 أي: المطلوب.(  1)
ا ، أّما إذا لم يكن لهمالمعتمد: أنَّ عمد الصححححححححبي المميز والمجنون ال ي له أدنى تمييز عمد(  2)

(، مغني المحتاا للشحححححححححربيني 6/145. انظر: روضحححححححححة الطالبين للنووي )نوع تمييز فخطأ قطعاً 
 (.4/13(، تحفة المحتاا للهيتمي )4/16)

 في )ز(: ]عمد[. ( 3)
وهو المعتمد إن كان مميزاً، أمَّا إذا لم يكن مميزاً فيضحححححححمنه. انظر: مغني المحتاا للشحححححححربيني  ( 4)

 (.4/12(، تحفة المحتاا للهيتمي )4/127)
 .(ب/33)نهاية اللوحة (  5)
 (.6/344(، روضة الطالبين للنووي )12/422انظر: العزيز للرافعي )(  6)
عزيز للرافعي ال انظر: .]كما لو تردَّى متردِّي في البئر جاهاًل[، والصححوابالنسححختينفي هك ا (  7)

(12/422.) 
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رِق  وجب عليه احة  فـَغَ بَ ليعلمه السِّ  الثالث: إذا َسلََّم الولي الصبي إلى سابٍح؛
 .(1)على الصحيح  وفي وجه: أنَّه ال يضمنه دية شبه العمد

قال اإلمام: "ولو ألقاه السّباح في الماء؛ ليعلمه فقد ُيجعل اإللقاء ُموِجباً للضمان 
 .(2)على تفصيٍل مّر في كتاب القصاص"

أدخله الماء   (3)ٌح في أنَّهم قالوا بوجوب الضمان  فيما ]إذا[وكالم الجماعة صري
  وإن أفهم كالم صاحب التنبيه (5)  وفيما إذا أشار عليه به ففعل(4)فـََغرِق في يده

 .(6)خالفه
  ولو أدخله الماء ليَـْعبـَُر (7)ويجري الخالف فيما إذا كان الولي يعلمه بنفسه  فـََغرِق

 .(12)  فمات(٩)من آكلةٍ  (1)طع ]يده[به  فهو كما لو ختنه  أو ق
                                  

(، تتمة اإلبانة للمتولي، رسحححححححالة علمية بتحقيق عبد 16/453انظر: نهاية المطلب للجويني )( 1)
(، 12/421(، العزيز للرافعي )6/357(، الوسححححححيط للغزالي )461-1/462الرحيم الحارثي )

 (.1/536(، النجم الوهاا للدميري )6/344الطالبين للنووي ) روضة
 (.16/453انظر: نهاية المطلب للجويني )(  2)
 ساقٌط في ) (. (3)
(، 12/421(، العزيز للرافعي)7/31(، التهحح يححب للبغوي )222انظر: التنبيححه للشححححححححححححححيرازي )(  4)

 (.16/٩(، كفاية النبيه البن الرفعة )6/344روضة الطالبين للنووي )
 (.12/421(، العزيز للرافعي )16/453انظر: نهاية المطلب للجويني )(  5)
قال الشحححححححيرازي: ]وإن سحححححححلم الصحححححححبي الى السحححححححابح، فغرق في يده، وجبا ديته[. انظر: التنبيه  (6)

 (.222للشيرازي )
(، كفححايححة النبيححه البن 6/344(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي )12/421انظر: العزيز للرافعي )(  7)

 (.1/536(، النجم الوهاا للدميري )16/٩الرفعة )
 ساقٌط في ) (. (8)
: داء في العضححححححححححو يأتكل منه، وقيل: هي الحكة والجرب. انظر: لسححححححححححان العرب البن اآلكلة(  9)

 .(٩62(، القاموس المحيط للفيروز آبادي )11/23منظور )
(، العزيز 1/461نة للمتولي، رسحححححححححححالة علمية بتحقيق عبد الرحيم الحارثي )انظر: تتمة اإلبا(  11)

 (.1/536(، النجم الوهاا للدميري )6/344(، روضة الطالبين للنووي )12/421للرافعي )
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ولو َسلََّم البالُغ نفسه إلى سابٍح؛ لُِيعلَمُه السباحة  فخاض معه معتمدًا على 
  .(3)  وأبدى اإلمام فيه احتماالً (2)  فأهمله  قال العراقيون والبغوي: ال يضمن(1)]يديه[

                                  
 .في ) (:]بدنه[ (1)
(، 7/31(، الته يب للبغوي )6/357(، الوسيط للغزالي )5/14انظر: المه ب للشيرازي )(  2)

 (.6/344(، روضة الطالبين للنووي )12/421يز للرافعي )وانظر: العز 
 (.454-16/453انظر: نهاية المطلب للجويني )(  3)
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 فصل: في بيان العدوان في الحفر وغيره.

 مَواضِع: والحفر يُفْرَضُ في خمسة

فال عدوان فيه  فلو َدَخل َداِخٌل وتردَّى فيه  لم  َأحُدها: أن َيكون في ملكه،
؛ (1)َيضمنه إذا عرّفه المالك بها  أو كانت مكشوفة  والداخل يَتمكن من التحرز منها

فإن لم يكن كذلك  بأن كان الداخُل أعمى  أو الموضُع ُمظِلم  قال المتولي والغزالي: 
  وفيه تفصيل وخالف يأتي إن شاء (3)(2)َدعاُه إلى طعاٍم مسموم  فأكله""هو كما لو 

 .(4)الله
 .(6()5)ولو كان ِملُكُه في الَحَرِم  فوقع فيه صيٌد  ففي ضمانه وجهان

                                  
(، العزيز للرافعي 7/223(، التهححححححح يحححححححب للبغوي )12/373انظر: الححححححححاوي للمحححححححاوردي )(  1)

 (.6/344(، روضة الطالبين للنووي )12/421)
(، تحفة المحتاا للهيتمي 4/12٩اا للشحححححححربيني )المعتمد: أنَّه يضحححححححمنه. انظر: مغني المحت(  2)

(4/11.) 
(، الوسححححححيط 1/417انظر: تتمة اإلبانة للمتولي، رسححححححالة علمية بتحقيق عبد الرحيم الحارثي )(  3)

 (.6/344(، روضة الطالبين للنووي )12/421(، وانظر: العزيز للرافعي )6/35٩للغزالي )
 .(٩4) صفحة انظر:(  4)
(، مغني المحتاا للشححححححححححربيني 1/53٩المعتمد: أنَّه يضححححححححححمن. انظر: النجم الوهاا للدميري )(  5)

 (.4/12(، تحفة المحتاا للهيتمي )4/12٩)
 (.1/53٩(، النجم الوهاا للدميري )3/4٩7انظر: العزيز للرافعي )(  6)
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باالستقاِء منها  فال  (2): إمَّا للتملُّك  أو لالرتفاق(1)الثاني: أن يحفرها في مواتٍ 
لحِة المسلمين  فإن كان بإذن اإلمام  فال َضمان  وكذا ؛ فإن َحفرها لمص(3)َضمان أيضاً 

 .(4)إن كان بغير إذنه على الجديد الصحيح
ي فإن حفر بإذن المالك  فهو كما لو حفر ف الثالث: أن يحفرها في ِملِك َغيرِه؛

إن كان المتردي المالك  إذا لم -  أو بغير إذنه  تعلق الضمان به قطعًا (5)ملك نفسه
  وإن كان َغيرُُه؛ فإن دخل (6)وتكون الديُة على العاقلة-أو لم يمكنه التحرز يعلم بالبئر 

 .(1)بإذنه فسيأتي  وإن كان (7)بغير إذن المالك  ففي ضمانه وجهان

                                  
يم والواو: فعال من الموت، ومنه: بلد ميا، واألري الميتة: التي تعطلا بفتح الم :الموات(  1)

واألري الموات: هي األري التي ال محالحك لهحا من اآلدميين وال ينتف  بها أحد،  عن النبحات.
(، النجم الوهاا للدميري 2/513) المصححححححباح المنيروقيل: هي التي خلا من العمارة. انظر: 

 (.5/124دي )(، تاا العروس للزبي5/427)
: االنتفاع واالسحححححححححتعانة. انظر: معجم المصحححححححححطلحات واأللفاظ الفقهية لمحمود عبد االرتفاق(  2)

 (.1/131المنعم )
(، العزيز للرافعي 7/222(، التهححححححح يحححححححب للبغوي )12/374انظر: الححححححححاوي للمحححححححاوردي )(  3)

 (.6/345نووي )، روضة الطالبين لل(12/422)
(، روضحححححححححة الطالبين 423-12/422(، العزيز للرافعي )12/374انظر: الحاوي للماوردي )(  4)

 (.1/542(، النجم الوهاا للدميري )6/346للنووي )
(، تتمححة اإلبححانححة للمتولي، رسحححححححححححححححالححة علميححة بتحقيق عبححد 12/373انظر: الحححاوي للمححاوردي )(  5)

 (.  6/345(، روضة الطالبين للنووي )12/422افعي )(، العزيز للر 1/414الرحيم الحارثي )
(، روضححححححححة الطالبين للنووي 12/422(، العزيز للرافعي )12/373انظر: الحاوي للماوردي )(  6)

 (.7/224(، الته يب للبغوي )6/345)
(، مغني المحتاا للشحححححححربيني 6/345المعتمد: أنَّه يضحححححححمن. انظر: روضحححححححة الطالبين للنووي )(  7)

 (.4/12حفة المحتاا للهيتمي )(، ت4/112)
(، العزيز للرافعي 7/224(، التهحح يححب للبغوي )41٩-1/411انظر: تتمححة اإلبححانححة للمتولي )(  8)

(12/422.) 
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  وال ُيَخلِّصه منه (2()1)وإن هلك بها بهيمٌة  أو ماٌل آخر  وجب َضَمانُُه في ماله
 .(3)قول المالك بعد السقوط: َحَفر بإذني

هل ُيْجَعل ِرَضى المالك بإبقاء البئر بعد الحفر كإذنه  أو ال؟ فيه خالٌف َتقدَّم و 
 .(5)نعم أظهرهما:  (4)في الغصب

ولو كان الحافر عبداً  تعلق الضماُن برقبته  فلو َعَتق  فضمان من يتردَّى فيها بعد 
 .(6)عتقه  يـََتعلُق به

 .(٩)في ملك غيره (1)/ربغير إذن الشريك  كالحف (7)والحفر في ]المشترك[
 هأو لُحفر   فإن كان َيُضر بالناس  لضيِق الشارع؛ الرابع: أن َيحفرَها في الشارع

في وسطه  فهو عدوان  َيضمن ما هلك بها  وإن أذَن له اإلمام  وال يجوز له اإلذن في 
 .(12)ذلك

  أو انعطاف موضع البئر؛ فإن كان للمصلحة وإن كان ال َيُضر  لسعِة الشارع
                                  

 أي: في مال الحافر.(  1)
 (.6/345(، روضة الطالبين للنووي )1/422انظر: العزيز للرافعي )(  2)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/422لرافعي )(، العزيز ل11/457انظر: البيححان للعمراني )(  3)

(6/346.) 
 /ب(.277) 4انظر: مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسخة المتحف، م(  4)
 (.6/345(، روضة الطالبين للنووي )12/422انظر: العزيز للرافعي )(  5)
اا للدميري (، النجم الوه6/345(، روضة الطالبين للنووي )12/422انظر: العزيز للرافعي )(  6)

(1/542.) 
 في ) (: ]المنزل[.(  7)
 ./أ(34)نهاية اللوحة (  8)
(، روضححححححححححة الطالبين 12/422(، العزيز للرافعي )41٩-1/411انظر: تتمة اإلبانة للمتولي )(  9)

 (.4/12(، تحفة المحتاا للهيتمي )6/345للنووي )
(، العزيز 12/374)(، الحححححاوي للمححححاوردي 16/563انظر: نهححححايححححة المطلححححب للجويني )(  11)

 (.1/542(، النجم الوهاا للدميري )6/346(، روضة الطالبين للنووي )12/422للرافعي )
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 العامة  كالحفر لالستقاء  والجتماع ماء المطر  فطريقان:
أنَّه إن أَِذن فيه اإلمام  أو نائبه وُأْحِكَم رأسها  لم يضمن  وَشَرط  أشهرهما:

 أصحهمابه فقوالن  وقيل وجهان:  (2)  وإن استقلَّ (1)ي أن يُغّطى رأس البئر أيضاً الماورد
 .(4)  وجعلهما اإلمام في جوازه(3)وينسب إلى الجديد: أنَّه ال ضمان

أنَّه إن حفرها بغير إذن اإلمام  ضمن  وإن حفرها بإذنه   والطريق الثاني:
   وُيَخرَّج منهما ثالثة أقوال  أو أوجه:(5)فقوالن

 ثالثها: ال يضمن إن حفر بإذن اإلمام  وَيضمُن إن َحفر بغيِر إذنه.
 .(1)  َضمن(7)ةلّ َحافر إن لم َيُكن من أهل الـمحوجهٌ رابع: أنَّ ال (6)وعن أبي إسحاق

                                  
 (.12/374انظر: الحاوي للماوردي )(  1)
(، 2/756. انظر: المعجم الوسحححححيط )بحفره )دون إذن اإلمام أو نائبه( : أي انفردبه اسحححححتقل(  2)

 (1/311معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية لمحمود عبد المنعم )
(، العزيز 7/222(، التهححح يحححب للبغوي )564-16/563انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )(  3)

 (.6/346(، روضة الطالبين للنووي )423-12/422للرافعي )
وجب الضحححححححمان  ل بهاألصحححححححاب في الم هب، أنَّه إن اسحححححححتقأي: أنَّ اإلمام نقل عن بعء ا(  4)

 (.16/564قوالً واحداً، وإن أذن له اإلمام، ففيه قوالن. انظر: نهاية المطلب للجويني )
 (.16/25(، كفاية النبيه البن الرفعة )16/564انظر: نهاية المطلب للجويني )(  5)
، إذا أطلق أبو إسححححاق أبو إسححححاق المروزيأبو إسححححاق: هو إبراهيم بن أحمد بن إسححححاق (  6)

في الم هب، فهو المروزي، وإليه تنتهي طريقة العراقيين، والخراسانيين، تفقه على أبى العباس 
 ،بن سححححريج، وشححححرح المختصححححر، وصححححنَّف األصححححول، وصححححار له تام ة كبار، كأبي زيد المروزي

هححححححححححححححححححححح(. انظر: طبقات 342وزي، واليرهم، خرا إلى مصححححححر وتوفى بها سححححححنة )وأبي حامد المر 
 (.126-1/125(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )2/1٩7) لإلسنويالشافعية 

 (.21/322(، تاا العروس )7٩: هي منزل القوم. انظر: مختار الصحاح للرازي )الحمحلَّة(  7)
 (.16/25(، كفاية النبيه البن الرفعة )7/223انظر: الته يب للبغوي )(  8)
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  (1)وإن حفرها لمصلحة نفسه  لالستقاء  أو حسن داره  أو اجتماع ماء ميزابه
 .(4()3)  وأشار إليه اإلمام(2)فقد جزم الغزالي بجوازه

  وَغرس شجرة (6)  في جواز َنصب دَكَّة(5)لكن تقدم في كتاب الصلح وجهان
فيه ثالثة أوجه    (7)بفناء داره  فيجوز أن يأتيا  وأن يفرق  وأمَّا الضمان ]فيتلخص[

يضاً  أتي الوجه الرابع أكاألوجه المتقدمة في حفرها لمصلحة المسلمين  ويظهر أن ي
وإذا جمعت بين الصورتين فيما إذا حفر بغير إذن اإلمام  كان فيها ثالثة أوجه: ثالثها: 

 إن َحفر لمصلحِة المسلمين  لم َيضمن  وإن َحفر لمصلحة نفسه  َضِمن.
  أن إقطاع اإلمام (1)راجٌع إلى ما َتقدَّم في إحياء المواتقال الرافعي: "والخالُف 

هل له مدخٌل في الشوارع؟ وأنَّ األكثرين قالوا: نعم  وجوَّزوا للُمْقَطع أن يبني فيه 
 .(٩)ويتملكه"

  

                                  
: هو قناة أو أنبوبة يصححححرف بها الماء من سححححطح بناء أو موضحححح  عال. انظر: المعجم الميزاب(  1)

 (.1/563(، اإلفصاح في فقه اللغة للصعيدي وحسين موسى )1/15الوسيط )
 (.6/351لكن قيده الغزالي: بشر  سامة العاقبة. انظر: الوسيط للغزالي )(  2)
 (.16/565انظر: نهاية المطلب للجويني )(  3)
المعتمد: أنَّه إن حفر لغري نفسحه؛ فان كان بغير إذن اإلمام، ضحمن، وإال فا على األصحح. (  4)

 (.4/12تحفة المحتاا ) (،1/542(، النجم الوهاا )6/346انظر: روضة الطالبين )
 /ب(.123) 4انظر: مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسخة المتحف، م(  5)
: هي المكان المرتف  ال ي ُيجلُس عليه، أو يباع عليه، وهو المسححححطبة ُمعرَّب، والجم  الدكَّة(  6)

 (.1/1٩1) المصباح المنير(، 3/126نووي )دكك. انظر: ته يب األسماء واللغات لل
 في ) (: ]فيخلص[.(  7)
: الموات: األري التي لم تزرع ولم تعمر، وال جرى عليهحححححا ملحححححك أححححححد، إحيحححححاء الموات(  8)

 (.5/124)(، تاا العروس 2/٩3وإحياؤها: عمارتها، وتأثير شيء فيها. انظر: لسان العرب )
 (.12/423انظر: العزيز للرافعي )(  9)
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 َفحكُمُه ُحكم الحفِر في الخامس: أن يحفرُه في مسجٍد للمصلحِة العامة،
 .(2)أتي فيه الخالُف المتقدمفي (1)الشارع

ساٌن    بحيث ال يتضرُر به المارَّة  جاز؛ فلو َتعثر به إنولو بنى مسجداً في الشارع
أو بهيمٌة  أو َسقط جداره على إنساٍن  أو ماٍل؛ فأهلكه  فال َضمان إن بناهُ بإذن اإلمام  

 .(4()3)ه الخالُف المتقدموإن بناُه بغير إذنه ففي
ولو بنى َسقفًا في مسجٍد  أو َنَصب عموداً  أو طَيََّن جداراً  أو َعلََّق ِقندياًل  

ه إنسان  ب فسقط على إنساٍن  أو ماٍل؛ فأهلكه  أو فـََرش حصيراً  أو حشيشاً  فزلق
 عينه بشوكة  فذهب ضوؤها  فطريقان: (6)أو قِذَيت  (5)/فهلك

وهو ما أورده الرافعي  أنَّه يُنظَر  َأَجَرى ذلك بإذن اإلمام  أو متولي أمر  أحدهما:
 .(1()7)المسجد  أو دون إذنه؟ ويكون الحكم كما تقدم

                                  
(، روضححححححححة الطالبين للنووي 12/423(، العزيز للرافعي )12/375انظر: الحاوي للماوردي )(  1)

 (.4٩2(، منهاا الطالبين للنووي )6/346)
 (.12) صفحةانظر: الموض  الراب  (  2)
(، 6/346راب : والمعتمد أنَّه ال يضححححمن. انظر: روضححححة الطالبين للنووي )أي: في الموضحححح  ال(  3)

 (.4/13تحفة المحتاا للهيتمي )
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/423(، العزيز للرافعي )7/223انظر: التهحح يححب للبغوي )(  4)

 (.1/541(، النجم الوهاا للدميري )6/346)
 ./ب(34)نهاية اللوحة (  5)
عينه إذا سححححححححححقطا في عينه ق اة، والق ى في العين هو ما  : من الق ى، يقال: ق ياق يا(  6)

 (.2/4٩5) المصباح المنير(، 6/2462) الصحاح للجوهرييسقط فيها. انظر: 
ه إن أذن اإلمام أو نائبه فا ضححححمان، وإن لم أي: كما تقدم في الموضحححح  الراب ، والمعتمد: أنَّ (  7)

(، النجم 6/346يأذن فا ضححمان أيضححاً على الجديد األظهر. انظر: روضححة الطالبين للنووي )
 (.1/541الوهاا للدميري )

(، روضحححححححححححححححة الطححالبين 7/223(، وانظر: التهحح يححب للبغوي )12/423انظر: العزيز للرافعي )(  8)
 (.1/541ا للدميري )(، النجم الوها 6/346للنووي )
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 ماوردي أنَّه ال يضمن قواًل واحداً  سواء أذن اإلمام أو ال  وصححه ال والثاني:
 .(2()1)ونسبه إلى األصحاب عن أبي حامد

على بابه  لَيشَرَب الناس منه؛ فإن كان بإذن اإلمام  (3)قال البغوي: "ولو وضع دناً 
لم يضمن  وإن كان بغير إذنه فوجهان  بخالف ما لو بنى دكًة على باب َداره  فهلَك 

 .(6)عدم الضمان (5)  وصحح النووي(4)شيٌء  فإنَّه َيضمنه" بها

                                  
، ولد سححححححححححححححنة الشححححححححححححححيخ أبو ححامحد أحمحد بن محمد بن أحمد اإلسححححححححححححححفرايينيأبو ححامحد: هو (  1)

قه طريقة انتشر فعنه  :هحححححححححححح(، فتفقه على ابن المرزبان والداركي، قال الشيخ أبو إسحاق344)
ي تاميحح ه: المححاوردي، والقححاضححححححححححححححي الطبري، توفي ف من ،ين ومححدار كتبهم على تعليقححاتححهالعراقي

هححححححححححححححححح( ودفن بداره ثم نقل سحححنة عشحححرة إلى المقبرة. انظر: طبقات الشحححافعية 426شحححوال سحححنة )
 (.42-1/3٩) لإلسنوي(، طبقات الشافعية 65-4/61للسبكي )

 (.25-16/24لنبيه البن الرفعة )(، وانظر: كفاية ا12/375انظر: الحاوي للماوردي )(  2)
 (.1/2٩٩انظر: المعجم الوسيط ) : هو الوعاء ضخم.الدن(  3)
 (.7/223انظر: الته يب للبغوي )(  4)
في المحرم سحححححححححححنة  أبو زكريا، ولد : هو يحيى بن شحححححححححححرف بن مري بن حسحححححححححححن النوويالنووي(  5)

 ،صححول عن أبي الفتح التفليسححي وتفقه على الكمال إسحححاق المغربياألأخ  بنوى،  ه(631)
 عاء الدين بن العطار، من مصنفاته: كتاب الروضة،و صدر الدين الداراني،  تتلم  على يديه:

( ودفن بنوى. انظر: ه676في رجب سحححححححححححنة ) الحين، توفيالمه ب، ورياي الصحححححححححححوشحححححححححححرح 
طبقات الشححححححححححححافعية البن قاضححححححححححححي شححححححححححححهبه (، 3٩٩-1/3٩5طبقات الشححححححححححححافعية للسححححححححححححبكي )

(2/153-157.) 
 (.6/347أي: عدم الضمان فيما إذا وض  دناً بغير إذن اإلمام. انظر: روضة الطالبين )(  6)
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المشروعات إلى الطريق،  (3)، واألسبطة(2)، واألجنحة(1)فصل: وأمَّا القوابيل
 ففيها مسائل:

تولد نع منها  وما يُ فإن كانت تضرُّ بالمارَّة  مُ  ؛األولى: إشراع هذه إلى الشارع
 .(4)منها من هالك نفٍس أو مال  مضمون

َنى معقوداً مكان الروشن في صورة نصف عقد  أحد جانبيه على  :والقابول ما يـُبـْ
 .(5)  والجناح: الروشنالحائط  واآلخر على هواء الشارع

 .(7)  وقد َمرَّ ذلك في الصلح(6)وإن لم يضر بالمارَّة؛ لعلوها  لم يُْمَنع منها قطعاً 
  

                                  
هو  :: سححححححححححححححقيفححة بين دارين أو حححائطين تحتهححا ممر نححافحح ، جمعهححا قوابيححل، والقححابولالقححابول(  1)

 (، معجم المصححححححححححححححطلحححات واأللفححاظ الفقهيححة2/712. انظر: المعجم الوسححححححححححححححيط )السحححححححححححححححابححا 
(3/5٩.) 

: جم  جنححاح، والجنحاح: هو البنححاء النحات  البححارز من جحدار البيححا معلقحاً في الهواء، األجنححة(  2)
(، اإلفصححححاح في فقه اللغة 13/3٩6ويقال له: الروشححححن، أو الشححححرفة. انظر: المجموع للنووي )

 (.562-1/561للصعيدي وحسين موسى )
: سحححححححقيفة بين حائطين تحتها طريق أو ممر ناف ، والجم : سحححححححوابيط وسحححححححاباطات. السحححححححابا (  3)

 (.1/66٩(، القاموس المحيط للفيروز آبادي )141انظر: مختار الصحاح للرازي )
عمراني (، البيحححححان لل6/351(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )12/311انظر: الححححححاوي للمحححححاوردي )(  4)

 (.6/347(، روضة الطالبين للنووي )12/424(، العزيز للرافعي )11/463)
ن(  5) : خشحححححححب يخرا من حائط الدار إلى الطريق وال يصحححححححل إلى جدار آخر يقابله، فان الرَّوشحححححححَ

ة : الروشحححححححن: الرف والكو ُوضححححححعاب به أعمدة من الطريق فهو الجناح، وإال فهو الروشححححححن، وقيل
(، اإلفصححححاح في فقه اللغة للصححححعيدي 1/347والشححححرفة، ا: رواشححححن. انظر: المعجم الوسححححيط )

 (.562-1/561وحسين موسى )
(، الحعزيز للرافعي 11/463(، الحبحيحححححححان لحلحعحمحرانحي )7/227انحظحر: الحتحهححححححح يحححححححب لحلحبحغحوي )(  6)

 (.6/347(، روضة الطالبين للنووي )12/424)
 / أ(.123) 4الجواهر البحرية للقمولي، نسخة المتحف، مانظر: مخطو  (  7)
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فإن َتولََّد منُه َهالُك إنساٍن ُحر  فهو مضموٌن بالدية على العاقلة  أو هالُك ماٍل  
 .(1)َوَجَب الضماُن على َواضعه

كم هنا  ]فيجوز أن يقال: الحالقال الرافعي: "ولم يُفرُقوا هنا بين أن يأذن اإلمام أو 
 .(2)كذلك  وأن يقال: يجب الضمان مطلقاً هنا ويفرق  انتهى[

ت   فقال: "لو تَناهى مخرجُه في االحتياط  َفَجرَ واإلمام أبداه احتماالً في القابول
القول  (3)[إسقاط  فلسُت أرى ]حادثة ال تـَُتوقَّع  أو صاعقٌة فسقَط بها القابول

 .(4)بالضمان"
  أمَّا (6)َضماُن التالف بسقوِط الجناح  فيما إذا انقصَف الخارُج وَسَقط (5)ثم[]

 إذا َسَقط الجذُع بجملتِه  فهل يجب ضمان كله  أو بعضه؟
بمضموٍن وغير مضمون   (1)؛ لحصوله(7)فيه قوالن: أحدهما: كله  والثاني: بعضه

                                  
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/424(، العزيز للرافعي )7/227انظر: التهحح يححب للبغوي )(  1)

 (.1/541(، النجم الوهاا للدميري )6/347)
ا و ]يأذن؛ كما فعلوا فيما إذا َحفر البتر؛ لغري نفسحححه، واتفق، والصححححيح في النسحححختينهك ا (  2)

على وجوب الضححححححححححمان، إن لم يأذن اإلمام، واختلفوا فيه إذا أذن، فيجوز أن يكون الحكم في 
إشححححححححححححححراع الجنحاح كح لحك، ويجوز أن يُقحال: يجحب الضححححححححححححححمحان ههنا على اإلطاق، ويفرَّق بأنَّ 

 انظر: .الححاجحة إلى الجنحاح أاللحُب وأكثر، والحفر في الطريق ممحا تقحل الححاجحة إليهق، انتهى[
 (.425-12/424افعي )العزيز للر 

 (.16/574نهاية المطلب للجويني ). انظر: [إطاق] هك ا في النسختين، والصحيح(  3)
 (.574-16/573انظر: نهاية المطلب للجويني )(  4)
 [.َيِجبُ ثم ]هك ا في النسختين، والصحيح (  5)
بين للنووي (، روضحححححححححححححححة الطححال12/426(، العزيز للرافعي )7/227انظر: التهحح يححب للبغوي )(  6)

 (.1/542(، النجم الوهاا للدميري )6/34٩)
(، 1/542(، النجم الوهاا للدميري )6/34٩وهو المعتمد. انظر: روضحححححة الطالبين للنووي )(  7)

 (.4/14تحفة المحتاا للهيتمي )
 أي: لحصول التلف.(  8)
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 وعلى هذا ففيما َيضمنُه قوالن:
 .(1)النصف أظهرهما:

   وعلى هذا ففي كيفيته  وجهان:(2)وثانيهما: أنَّه ما يقتضيه التوزيع
أحدهما: بالمساحة؛ فإن كان الخارُج ثُلث الخشبة  َضمن الثلث  وجزم به 

 .(3)جماعة  وثانيهما: أن يكون بالوزن
 ديته  ذه المسألة  فـَيـَُقال: رجٌل قتل إنساناً بخشبة  َيِجُب بقتلِه بعضُ ويُْمَتَحُن به

 .(4)ولو قَتلُه ببعضها  وجب كمال ديته
 .(5)وال فرق بين أن يصيبه الطرُف الخارُج أو الداخل

 وفـَرََّع القاضي على المشهور "في أنَّه َيضَمن البعض": أنَّه لو ُتصّوَِر الَتلُف بسقوط
 .(7)الملك دون الخارج  لم يجب شيء في (6)/الداخل

                                  
 (.4/14(، تحفة المحتاا للهيتمي )1/542انظر: النجم الوهاا للدميري )(  1)
(، 221-7/227(، التهحح يححب للبغوي )561-16/567انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  2)

(، النجم الوهاا للدميري 6/34٩(، روضة الطالبين للنووي )427-12/426العزيز للرافعي )
(1/542-543.) 

(، روضححححححححححححححة الطالبين 12/427(، العزيز للرافعي )16/561انظر: نهحاية المطلب للجويني )(  3)
 (.1/543(، النجم الوهاا للدميري )6/34٩للنووي )

(، النجم الوهححححاا للححححدميري 12/427(، العزيز للرافعي )11/465انظر: البيححححان للعمراني )(  4)
(1/543.) 

(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/427(، العزيز للرافعي )7/221انظر: التهحح يححب للبغوي )(  5)
 (.1/543(، النجم الوهاا للدميري )6/34٩)

 ./أ(35)اية اللوحة نه(  6)
 (.16/34انظر: كفاية النبيه البن الرفعة )(  7)
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منسدة بغير إذن أهلها  َضمن ما يُتولَّد منه  وإن  (1)ولو َأْشرََع جناحًا إلى ِسكَّةٍ 
  كذا قالوه  ويجيء على (2)أذن أهلها  لم َيضمن؛ كما لو َحَفر في دار غيره بغير إذنه

؛ أنَُّه يضمن (5)المنسد كالشارع (4)  أنَّ الدرب(3)هذا  الوجه المتقدم في كتاب الصلح
 .(6)مطلقاً 

 .(1)إلى ِملك نفسه  أو إلى ِملك غيره بإذنه  فال ضمان قطعاً  (7)ولو َأْشَرعهُ 
  

                                  
(، 1/442: هي الطريق المسحححححححححتوي، وجمعها السحححححححححكك. انظر: المعجم الوسحححححححححيط )السحححححححححكة(  1)

 (.113التعريفات الفقهية للبركتي )
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/425عي )(، العزيز للراف7/221انظر: التهحح يححب للبغوي )(  2)

 (.1/541(، النجم الوهاا للدميري )6/347)
 /ب(.123) 4انظر: مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسخة المتحف، م(  3)
: أصحححححححله المضحححححححيق في الجبل، ويطلق على المدخل الضحححححححيق. انظر: المعجم الوسحححححححيط الدرب(  4)

 (2/7٩(، معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية لمحمود عبد المنعم )1/277)
 ما يكون بين البيوت من فراغ تمر به : هو الطريق ال ي يشحححححححححححححرع فيه الناس، وقيل:الشحححححححححححححارع(  5)

جم المصحححححححطلحات (، مع1/11٩. انظر: التعريفات الفقهية للبركتي )المشحححححححاة والّدواب واليرها
 (.1/332واأللفاظ الفقهية لمحمود عبد المنعم )

 (.1/541انظر: النجم الوهاا للدميري )(  6)
 أي: الجناح.(  7)
(، تحفحححة 4/111(، مغني المحتحححاا للشححححححححححححححربيني )1/541انظر: النجم الوهحححاا للحححدميري )(  8)

 (.4/13المحتاا للهيتمي )
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يما يهلك وال ضمان ف بالمعروف، (1)الثانية: لكِل َأَحٍد أن يَتَصرَّف في ]ملكه[
 .(2)به

جدار الجار وانتقض به  ال شيء عليه  بشرط  (3)فلو َحَفر بئراً فانهارت  وتندَّى
؛ فإن َخالفها بأن َوسََّع البئر  أو حفرها في أرض (4)أن يكون على العادة في ذلك

ومثلها ينهار إذا لم ُتطَو  ضمن لتقصيره  وال بد من هذا االحتياط  (6)ولم َيطوِها (5)خّوارة
من الجدار على خالف  (7)[الحفر  وكذا لو قـَُرَب ]حيث جوزنا حفر البئر في الشارع

 .(1)العادة

                                  
 في ) (: ]ملك نفسه[.(  1)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/425(، العزيز للرافعي )7/227 يححب للبغوي )انظر: التهحح(  2)

(6/347.) 
(، اإلفصححححاح في فقه اللغة 2/٩12: أي أصححححابه البلل والندى. انظر: المعجم الوسححححيط )تندَّى(  3)

 (.2/٩52للصعيدي وحسين موسى )
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/425(، العزيز للرافعي )7/22٩انظر: التهحح يححب للبغوي )(  4)

(6/341.) 
(، تاا العروس 4/262: أي لينحة سححححححححححححححهلة. انظر: لسححححححححححححححان العرب البن منظور )أري خوارة(  5)

 (.11/237للزبيدي )
إذا بنححاهححا بححالحجححارة ونحوهححا؛ حفظححاً لهححا من االنهيححار. انظر: القححاموس المحيط  :طوى البتر( 6)

 (.2/٩٩2(، اإلفصاح في فقه اللغة للصعيدي وحسين موسى )1/5٩7للفيروز آبادي )
 [.البتر(: ]في )ز(  7)
 (.6/341(، روضة الطالبين للنووي )426-12/425انظر: العزيز للرافعي )(  8)
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 (3)فزلزل ]الجدار[ (2)لو َضرب الميجنة (1)وروى القاضي عن العراقيين: أن القصَّار
معلقاً عليه  ضمنه؛ إن وقع في الحال دون ما إذا وقع بعد زوال الضرب  وانكسر ما كان 

 .(4)قال: "وعندي أنَّه ال ضمان في الحالتين"
ٌه: أنَّ اإلنسان ال يُمَنع من التصرِف في داره بما َيُضرُّ وج (5)م في اإلحياءوتقدَّ 

 .(6)جاره  أو جداره
  أو سكيناً  فتعثر به إنسان  (7)ولو َوَضع حجرًا في ملكه  أو نصب شبكة 

جرًة   (1)فهلك  أو وقف على طرف سطحه  فوقع على إنساٍن  أو ماٍل  أو وضع عليه
 .(٩)  لم َيضمنفألقتها الريح  أو ابتل موضعها  فسقطت

                                  
ال الثياب، وقيل محور الثياب؛ ألنَّه يدقها بالقصححححححححححححرة التي هي القطعة من القصححححححححححححار(  1) : السححححححححححححّ

(، مختار 2/743) البن دريدالخشححححححححححححب، وحرفته: القبصححححححححححححارة بالكسححححححححححححر. انظر: جمهرة اللغة 
(، القحححاموس المحيط للفيروز آبحححادي 1٩3) المصححححححححححححححبحححاح المنير(، 537الصححححححححححححححححححاح للرازي )

(2/223.) 
ارالميجنة(  2) (، 11/13٩، وجمعها: مواجن. انظر: ته يب اللغة للهروي ): هي مبَدقَّة القصحححححححححححححَّ

 (.2/1215المعجم الوسيط )
 في ) (: ]جدار الجار[.(  3)
(، 2/461(، مغني المحتاا للشححححححححححححححربيني )3٩2-11/31٩انظر: كفحاية النبيه البن الرفعة )(  4)

 (.7/22٩وانظر: الته يب للبغوي )
 .أي: كتاب إحياء الموات(  5)
 / ب(.321) 1انظر: مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسخة المكتبة األزهرية، م(  6)
 منيرالمصححباح ال: هي شححبكة الصححائد، وجمعها شححباك وشححبك أيضححاً وشححبكات. انظر: الشححبكة(  7)

 (.1/471(، المعجم الوسيط )1/323)
 أي: على طرف سطحه.(  8)
(، الحعزيز للرافعي 11/461(، الحبحيحححححححان لحلحعحمحرانحي )7/227انحظحر: الحتحهححححححح يحححححححب لحلحبحغحوي )(  9)

 (.6/473(، روضة الطالبين للنووي )12/425)
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أفسدت بالرشاش و  إنساناً  أو بالت  (1)وكذا لو أوَقف دابًة في ملكه  فرمحت
ثوباً  أو غيره خارج ِملِكِه  أو كان َيكسُر الحطب في ملكه  فأصاب شيٌء منه عين 

 .(4)في أصل جدار جاره (3)  وليس له إلقاء السرقين(2)إنسان  فأبطل ضوئها  لم يضمن
ولو أوقد ناراً في ملكه  أو على سطحه  فطار الشرار إلى ملك غيره؛ فأحرقه  لم 
َيضمن  إال أن يخالف العادة في قدر النار الموَقَدة  أو بإيقادها في يوِم ريٍح عاصف  

ا  فال ا والريُح ساكنة  فهبت ولم يُقصر في طفئهفيكون كإلقائها في داره؛ أمَّا لو أوقده
 .(5)ضمان

: إطالق القول بنفي الضمان  إذا أطلق النار في (6)وحكى القاضي عن القفال
حشيش  أو قصب في أرضه  وطارت شرارة وأحرقت ملك غيره  وأطلق التفرقة المذكورة 

 .(7)عن غيره

                                  
: أي الدابة، وكل ذي حافر يرمح رمحاً إذا ضححححححححححححححرب أو رفس برجليه. انظر: ته يب رمححا(  1)

 (.  6/422(، تاا العروس للزبيدي )5/35اللغة للهروي )
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/425(، العزيز للرافعي )7/227انظر: التهحح يححب للبغوي )(  2)

(6/347-341.) 
(، اإلفصححححححححححححححاح في فقه اللغة 176: هو الزبحل. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه للنووي )السححححححححححححححرقين(  3)

(2/1271.) 
 (.6/341(، روضة الطالبين للنووي )12/425انظر: العزيز للرافعي )(  4)
(، الحعزيز للرافعي 11/461محرانحي )(، الحبحيحححححححان لحلحعح7/22٩انحظحر: الحتحهححححححح يحححححححب لحلحبحغحوي )(  5)

 (.6/341(، روضة الطالبين للنووي )12/425)
تفقه على   القفال الصححححححغيرالقفال: هو عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي، المشححححححهور ب(  6)

بد الله ، وتفقه عليه: أبو ع  منه ومن الخليل بن أحمد القاضيالشحيخ أبي زيد المروزي، وسم
، الفروع شححرح التلخيص وشححرح لمسححعودي، وأبو القاسححم الفوراني، من تصححانيفهبن عبد الملك ا

هحححححححححححح(، عن تسعين سنة. انظر: طبقات الشافعية للسبكي 417توفي فبي جمادى اآلخرة سنة )
 (.113-1/112(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )5/53-56)

 (.12/4٩1انظر: كفاية النبيه البن الرفعة )(  7)
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إلى  على العادة  أو تجاوزها؟ ُردَّ  قال اإلمام: "ولو َوقع تردد في أنَّ التصرف َجرىَ 
كما يجري ذلك فيما    (1)/فَنظر الناظر  فقد يتحد وجه النظر فيها  وقد ينشأ خال

: "وال يَنبغي أن َيُظن الفقيه أنَّ منفعة التصرف في ملكه (3)  وقال(2)يُبنى على العادات"
  إذا لم َيُكن في ى إلى الَتلفتُرَعى  فقد يَفَعل ما ال منفعَة لُه فيه  ثم ال ضمان إذا أفض

 .(4)طريق التلف َتقِصير"
وقد ُيضَبُط التقصير بكل ما َيضمُنُه الولي لو فعله في مال المولَّى عليه وتلف 

 َضِمَنه  فإذا فعله المالك في مال نفسه  وأدى إلى تلف ملك غيره  ضمنه.
غيره  فأفسَد  فأرٍة إلى أرض (5)ولو َسقى أرضه  فخرج الماء من َشق  أو ُجحر

  َزرعُه  لم َيضمن  إال أن ُيجاوز العادة في َقدِر الماء  أو كان عالماً بالشَّقِّ  أو الُجحر
 .(6)فلم يحفظه

قال البغوي في فتاويه: "ولو َتردَّت بهيمٌة في بئٍر في محل عداون  فلم تتأثر 
وماتت جوعًا وعطشاً  فال ضمان على الحافر  لحدوث  بالصدمة وبقيت فيها أياماً 

 .(7)سبٍب آخر  كما لو افترسها َسُبع في البئر"
  

                                  
 ./ب(35)للوحة نهاية ا(  1)
 (.16/561انظر: نهاية المطلب للجويني )(  2)
 أي: اإلمام.(  3)
 (.16/562انظر: نهاية المطلب للجويني )(  4)
: بالضححم، كل شححيء يحتفره الهوام والسححباع ألنفسححها. انظر: القاموس المحيط للفيروز الُجحر(  5)

 (.12/373تاا العروس للزبيدي )(، 1/362آبادي )
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين 426-12/425(، العزيز للرافعي )7/22٩انظر: التهحح يححب للبغوي )(  6)

 (.6/341للنووي )
 (.336-335انظر: فتاوى البغوي، رسالة علمية بتحقيق يوسف القرزعي )(  7)
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 فرعان:

  فسقط ودعا إليه بصيراً في ظلمٍة  أو ضريراً  األول: لو َحفر بئراً في ِدهليز داره،
 لم يكن له عنها َمعِدل  فقوالن: فيها  فإن

  وقال الماوردي: "أنَّه منصوص  واألول (1)أنَّه يضمن  وثانيهما: ال أصحهما:
 .(2)ُمخرَّج"

فإن كان عنها َمْعِدل؛ لسعة الطريق  فقوالن مرتبان  وأولى بأن ال ضمان  وقد َمرَّ 
وهما القوالن المتقدمان فيما إذا حفر بئرًا في طريق واسع    (3)ذلك في كتاب الجراح

  مناراً  فإن كانت ظاهرة  لم يضولو دخلها البصير نه (4)هل يضمن ما يسقط فيها؟
 .(6()5)ولم ير أثراً يدل عليها  ففي الضمان الخالف وإن كانت مغطاة ولم يعلم بها

ولو كان الحافر متعدياً بالحفر  ودعا صاحبها إنساناً كما تقدم  فسقط بها  فهل 
 ايضمنه الحافر  أو يكون هدراً؟ قال القاضي: فيه وجهان  وهما كالوجهين فيما إذ

 (7)دخلها بغير إذن المالك  ووقع فيها هل يضمنه الحافر؟

                                  
(، العزيز 6/5٩3(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )55٩-16/551انظر: نهحححايححة المطلححب للجويني )(  1)

(، تحفححة المحتححاا للهيتمي 6/345(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي )422-12/421للرافعي )
(4/12.) 

 (.12/373انظر: الحاوي للماوردي )(  2)
 /أ(.141) ٩انظر: مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسخة المتحف، م(  3)
 حةصحححححف. انظر: نَّه ال يضحححححمنأي: في الموضححححح  الراب  من مواضححححح  الحفر، والمعتمد كما مر أ(  4)

(12). 
 أي: الخاف في المسألة الماضية، والمعتمد كما مر أنَّه يضمن.(  5)
(، كفاية النبيه البن 6/345(، روضححححة الطالبين للنووي )12/373انظر: الحاوي للماوردي )(  6)

 (.27-16/26الرفعة )
(،  41٩-1/411للمتولي، رسحححححححححححححالة علمية بتحقيق عبد الرحيم الحارثي )انظر: تتمة اإلبانة (  7)

 (.16/27كفاية النبيه البن الرفعة )
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ولو َقدََّم طعامًا مسمومًا وأَِذَن له في أكله  فأكله فمات  ففي وجوب القصاص 
 .(3()2()1)والدية القوالن المتقدمان في الحالة األولى في البئر

ألكل  في ا ولو َقدََّم إليه أطعمًة فيها طعام مسموم  وطعام غير مسموم  وأذن له
 .(5()4)ففي ضمانه القوالن المتقدمان في الحالة الثانية في البئرفأكل المسموم  ومات  

وال يخفى أنَّه لو َأَكرهُه على الدخول إلى الدار في األولى  وعلى أكل المسموم 
 .(6)أنَّه يجب الضمان قطعاً 

على عمل  أجرهوينبغي أن يكون الحكم كذلك  فيما إذا أكرهه عليه شرعاً بأن است
بنفسه في الدار  وفيما إذا كان ُملجًأ إلى الطعام ُعرفًا وشرعاً  بأن انتهى به الجوع إلى 

 االضطرار. (7)/حالةِ 
  

                                  
 (.71) صفحةانظر:  وهي: إذا حفر بتراً في ملكه، والمعتمد كما مر أنَّه يضمن.(  1)
-6/13٩. انظر: روضحححححة الطالبين للنووي )المعتمد: أنَّه ال قصحححححاص وتجب دية شحححححبه العمد(  2)

 (.4/٩(، تحفة المحتاا للهيتمي )1/335(، النجم الوهاا للدميري )142
(، روضحححححة 12/422( )132-12/131(، العزيز للرافعي )6/35٩انظر: الوسحححححيط للغزالي )(  3)

 (.6/345( )142-6/13٩الطالبين للنووي)
 (.71) صفحةانظر:  أن يحفر بتراً في موات، والمعتمد كما مر أنَّه ال ضمان. وهي:(  4)
(، روضححححححححححححححة الطالبين للنووي 12/422(، العزيز للرافعي )6/35٩انظر: الوسححححححححححححححيط للغزالي )(  5)

(6/345.) 
 (.356-15/355(، كفاية النبيه البن الرفعة )346-11/345انظر: البيان للعمراني )(  6)
 ./أ(36)نهاية اللوحة (  7)
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 الفرع الثاني: وفيه مسائل.
ارة  مإذا كانت مرتفعة ال َتُضرُّ بال ،األولى: يجوز إخراج الميازيب إلى الشارع

  كما (1)فإذا سقط منه شيء  فهلك به إنسان  أو مال  ضمنه على الجديد الصحيح
ه إنساٌن وهلك  ب   وكما لو َوَضَع تُرابًا في الطريق  لُيطَيَِّن َسطحُه  فزلقفي األجنحة

 .(2)َيضمنه
خارجًا جميعه  بأن َسمَّرَُه على خشبٍة من السقف  فانقلع   ان الميزابُ فإن ك

  وإن كان بَعُضُه في الجداِر وبَعُضُه خارجه  فانكسر وسقط (3)وجَب جميع الضمان
 .(5()4)الخارج أو بعضه فكذلك

يجُب نصُف الضمان أو  وإن انقلع من أصله وَسَقط لم َيضَمن الكل  وهل
 .(6)أولهما أشهرهما:بالتوزيع؟ فيه قوالن أو وجهان: 

وعلى الثاني: يتوزع باعتبار الوزن أو بالمساحة؟ فيه وجهان كما َمرَّ في 
 .(1)(7)الجناح

                                  
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/426(، العزيز للرافعي )7/227انظر: التهحح يححب للبغوي )(  1)

(6/341-34٩.) 
(، النجم الوهححححاا للححححدميري 12/426(، العزيز للرافعي )7/221انظر: التهحححح يححححب للبغوي )(  2)

(1/542.) 
(، تحفحححة المحتحححاا 6/34٩روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي )(، 12/426انظر: العزيز للرافعي )(  3)

 (.4/14للهيتمي )
 أي: وجب جمي  الضمان.(  4)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/426(، العزيز للرافعي )7/221انظر: التهحح يححب للبغوي )(  5)

 (.4/14(، تحفة المحتاا للهيتمي )6/34٩)
(، روضحححححححححححححححححة 427-12/426ي )(، العزيز للرافع221-7/227انظر: التهحححح يححححب للبغوي )(  6)

 (.4/14(، تحفة المحتاا للهيتمي )6/34٩الطالبين للنووي )
 (.87) صفحة انظر:(  7)
 (.6/34٩(، روضة الطالبين للنووي )12/427انظر: العزيز للرافعي )(  8)
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  أربعة أراء  وخصص الغزالي القولين بما إذا سقط جميع الميزاب (1)ويتلخص فيه
 .(3)  وهو خالف ما عليه األصحاب(2)وقطع بالضمان فيما إذا سقط الخارج خاصة

على َثوِب إنسان ضمنه  أي ما نقص  قال البغوي: "ولو نـَقََّط الماء من الميزاب
 .(4)منه"

ال ضمان سقط وأتلف شيئاً  ففإن كان مالصقاً لملكه  فالثانية: إذا بَ َنى جداراً؛ 
 .(5)مال بعد البناء مصاحبه  سواء بناه مائالً إليه  أعلى 

ما كوإن كان مالصقًا للشارع  فإن بناه مائاًل إليه  ضمن ما يـَُتولَّد من سقوطه  
 .(1)هذا"   وقال الرافعي: "المراد بالقابول(7()6)[تقدم في ]القابول

وإن بناه مستوياً  فإن سقط من غير َميٍل وال استهدام  لم َيضمن ما َتولََّد منه من 
  (12)  وإن َمال ثم َسَقط؛ فإن لم َيُكن تمكن من َهدِّه وإصالحه  لم َيضمن(٩)هالك

                                  
 إذا انقل  من أصله. أي: في الميزاب(  1)
 (.611انظر: البسيط للغزالي، رسالة علمية بتحقيق عبد الرحمن القحطاني )(  2)
 (.12/427ال ي يوجد لعامة األصحاب طرد الخاف في الحالين. انظر: العزيز للرافعي )(  3)
 (.7/221انظر: الته يب للبغوي )(  4)
(، روضححححححححححححححة الطالبين 12/427زيز للرافعي )(، الع16/572انظر: نهحاية المطلب للجويني )(  5)

 (.4/72(، أسنى المطالب لألنصاري )6/34٩للنووي )
 (.6/35٩في النسختين ]القاتول[، والمثبا من الوسيط للغزالي ) ( 6)
 .إن هلك به إنسححححان فالدية على العاقلة، وإن هلك به ماٌل فالضححححمان على واضححححعه؛ كالقابول(  7)

 (.16) صفحةانظر: 
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين 7/221(، وانظر: التهحح يححب للبغوي )12/427انظر: العزيز للرافعي )(  8)

 (.4/72(، أسنى المطالب لألنصاري )6/34٩للنووي )
جم الوهاا للدميري (، الن6/34٩(، روضة الطالبين للنووي )12/427انظر: العزيز للرافعي )(  9)

 (.4/72(، أسنى المطالب لألنصاري )1/543)
(، العزيز للرافعي 7/221(، التهحح يححب للبغوي )16/572انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  11)

 (.6/34٩(، روضة الطالبين للنووي )12/421)
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 آراء  ما بين قوٍل ووجه:وإن َتَمكَّن ولم يَفعل  فيتحرر من كالمهم فيه أربعة 
 وهو المنصوص  أنَّه ال ضمان. أظهرها:

والثاني: أنَّه يضمن  وثالثها: إن تمكن من نقضه وإصالحه  ضمن  وإال فال  
 .(1)ورابعها: أنَّه إن َعِلم به ضمن  وإال فال

لو مال ابتداءً أو دواماً  ف َوَجب الضمان بسبب بنائه مائالً إلى الشارع (2)]وحيث[
بعضه دون بعض  نُِظر؛ إن حصل التلف برأسه المائل  ضمن  أو بالمستوي منه فال  
 أو بهما ضمن النقص  وفي طريقة األوجه الثالثة المتقدمة في نظيره من الميزاب

 .(3)والجناح
أ من الدار  لم يبر  ع باني الجدار المائل  أو ناصب الميزابقال البغوي: "ولو با  

 .(4)الضمان  حتى إذا سقط على إنسان  فهلك  يكون الضمان على عاقلة البائع"
  ويبعد هذا (7)الجناحو   (6)/يقتضي أن يكون الحكم كذلك في القابول (5)وهو

بعد التسليم  وأمَّا في الجدار  ففيه َنظَر  وقد ُيْحَمل على ما إذا  فيهما  وفي الميزاب
َأشَرف على السقوط فباعه  وَسَقط قبل أن يسلمه  أو بعد أن َسلََّمه بالتخلية  وقلنا 

نزل   ويكون الستحقاقه البعض يتوهو األظهرضمان  التخلية في المنقول ال ينقل ال
منزلة المقبوض  لكن مالحظته تقتضي إثبات خالف في صحة البيع  الستحقاقه 

                                  
وي (، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنو 12/421(، العزيز للرافعي )7/221انظر: التهحح يححب للبغوي )(  1)

 (.544-1/543(، النجم الوهاا للدميري )6/34٩)
 ساقٌط في )ز(.(  2)
(، النجم الوهاا 352-6/34٩(، روضححححححة الطالبين للنووي )12/421انظر: العزيز للرافعي )(  3)

 (.1/544للدميري )
 (.22٩-7/221انظر: الته يب للبغوي )(  4)
 أي: كام البغوي.(  5)
 ./ب(36)نهاية اللوحة (  6)
 (.1/544انظر: النجم الوهاا للدميري ) ( 7)
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 .(1)اإلزالة
وما َيِجُب ضمانه بهذه األشياء؛ إن كان آدمياً  فهو على العاقلة  وإن كان مااًل  

 .(2)فهو في ذمة الجاني
الخالص  أو المشترك  مائاًل إلى ِملِك جاره  فله ولو أراد الجار أن يَبني جداره 

  ولو كان مستقيمًا فمال  فله مطالبته بنقضه؛ كما أنَّ له إذا انتشرت أغصان (3)منعه
: "فإن لم يفعل  (5)  قال الماوردي والبندنيجي(4)شجرته إلى ملكه  كان له مطالبته بإزالتها

؛ ولو َتولََّد منه هالٌك  فالحكم في ضمانه كالحكم فيما تقدم فيما إذا (6)ه"كان له نقض
 .(٩()1)وأَتَلف الشارع (7)مال ]إلى[

  

                                  
 (.16/32انظر: كفاية النبيه البن الرفعة )(  1)
 (1/544(، النجم الوهاا للدميري )16/32انظر: كفاية النبيه البن الرفعة )(  2)
(، النجم الوهاا للدميري 6/352(، روضة الطالبين للنووي )12/421انظر: العزيز للرافعي )(  3)

(1/545.) 
(، النجم الوهاا للدميري 6/352(، روضة الطالبين للنووي )12/421انظر: العزيز للرافعي ) ( 4)

 (.4/73(، أسنى المطالب لألنصاري )1/545)
، البندنيجي-وقيل عبيد الله مصغراً -: هو القاضحي أبو علي الحسحن بن عبد الله، البندنيجي(  5)

صححاحب كتاب ال خيرة، أحد األئمة من أصحححاب الوجوه، درس الفقه ببغداد على الشححيخ أبي 
حامد اإلسححححفراييني، وله عنه تعليقة كبيرة مشححححهورة، خرا في آخر حياته إلى البندنيجين ومات 

، (326-4/325هححححححححح(. انظر: طبقات الشافعية للسبكي )425بها في جمادى األولى سنة )
 (.1/226طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )

 (.16/31(، كفاية النبيه البن الرفعة )12/311انظر: الحاوي للماوردي )(  6)
 (.12/421ساقٌط في النسختين، والمثبا من العزيز للرافعي )(  7)
 .إن هلك به إنسححححان فالدية على العاقلة، وإن هلك به ماٌل فالضححححمان على واضححححعه؛ كالقابول(  8)

 (.15) صفحةانظر: 
 (.6/352(، روضة الطالبين للنووي )12/421انظر: العزيز للرافعي )(  9)
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ولو لم يَِمل الجدار ولكن اْستهدَم  فليس ألحٍد مطالبته بنقضه  وإذا َوَقع وأَتَلف 
 .(2)والماوردي (1)خريشيئاً  فال ضمان  قاله اإلصط

  فعلى (4)مطالبته بإزالته" للجار والمارَّة في الشارع (3)وحكى المتولي ]وجهاً: "أنَّ[
 .(5)هذا: هو كما لو مال فلم ينقضه  فسقط وأتلف

 وإذا نَقض حائطاً مائالً  فهل يضمن ما تلف بنقضه؟
ما تلف بنقضه ]إذا لم يتمكن من رفعه؛  (6)[يضمن]قوطه  إن قُلنا: ال يضمن بس

 .(1()7)فإن تمكن  ولم يفعل  ضمن  وإن قُلنا: يضمن بسقوطه  ضمن ما تلف بنقضه[

  

                                  
  أبو سححححعيد اإلصححححطخرياإلصححححطخري: هو الحسححححن بن أحمد بن يزيد بن عيسححححى بن الفضححححل (  1)

كان هو وابن سحححححريج شحححححيخي الشحححححافعية ببغداد، سحححححم  سحححححعدان بن نصحححححر وأحمد بن منصحححححور 
الرمحححادي وعبحححاس بن محمحححد الحححدوري واليرهم، وروى عنحححه ابن المظفر والحححدار قطني واليرهمحححا 

اسححححتحسحححححنته األئمة، وكان زاهدا متقّلا من الدنيا، « أدب القضححححاء»وصححححّنف كتباً كثيرة. منها: 
هحححححححححححححححححح(. انظر: طبقات الشححححافعية للسححححبكي 321هحححححححححححححححححح(، وتوفي ببغداد، سححححنة )442ولد سححححنة )

 (.1/34) لإلسنوي(، طبقات الشافعية 3/232-233)
(، وانظر: البيححان 16/31(، كفححايححة النبيححه البن الرفعححة )12/377انظر: الحححاوي للمححاوردي )(  2)

ووي (، روضحححححححححححححححححححححة الطحححححححالبين للن42٩-12/421(، الحعحزيحز لحلحرافحعي )11/462لحلحعحمحرانحي )
(6/352.) 

 في ) (: ]وجهان[.(  3)
 (.1/442انظر: تتمة اإلبانة للمتولي، رسالة علمية بتحقيق عبد الرحيم الحارثي )(  4)
(، النجم الوهاا للدميري 6/352(، روضة الطالبين للنووي )12/42٩انظر: العزيز للرافعي )(  5)

 (.16/32(، كفاية النبيه البن الرفعة )1/544)
 (.16/31ي النسختين، والصحيح ]ال يضمن[. انظر: كفاية النبيه البن الرفعة )هك ا ف(  6)
 ساقٌط في ) (.(  7)
 (.16/31(، كفاية النبيه البن الرفعة )12/312انظر: الحاوي للماوردي )(  8)
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على حائط نفسه  فوقع في ملك  (1)دالً ويجري الخالُف المتقدم فيما لو َوَضع عِ 
إلى الطريق؛ فلم  َسَقط الحائطغيره؛ فأمره بإزالته  فلم يفعل؛ فعثر به إنسان؛ فهلك  أو 

 .(3)تعثر به إنسان  فهلك (2)يَرفعه ]حتى[

ذا إ المسألة الثالثة: ُقشور البطيخ والرمان والفول والموز وُقمامات البيوت،
بها إنسان ومات  أو تِلَف بها ماٌل  لم يجب  طرحها في ملكه  أو في مواٍت  فزلق

   وإن طَرحها في الطريق َجاز  فإن تَِلَف بها شيٌء  فأربعة أوجه: (4)نهضما
يجب ضمانه  وثانيها: ال  وثالثها: إن ألقاها على متن الطريق  ضمن   أصحها:

 .(5)وإن ألقاها في طرفه الذي ال ينتهي إليه المارَُّة غالباً  فال
ص اها على متنه  وتخصيقال اإلمام: "والوجه عندنا القطع بوجوب الضمان إذا ألق

 .(6)الخالف إذا ألقاها على طرفه"
ورابعها: أنَّه إن كان ألقاهُ بحيث َيكوُن الوجه المأكول يلي األرض؛ فإن لم يَتحرك 
القشر  لم يضمن؛ ألن سقوطه َتعثُّر به  ال بسببه  وإن َتحرك  ضمن؛ ألنَّه زلقه  وإن  

فال ضمان  وإن لم يتحرك   (7)/شرأكول يلي الهواء؛ فإن تحرك القكان الوجه الم

                                  
 ج( أعدال وعدول. انظر: تاج العروس: نصف الِحمل يكون على أحد َجْنبي اْلَبِعير  )الِعدل(  1)

 (.2/588(  المعجم الوسيط )29/448للزبيدي )
 ساقٌط في )ز(.(  2)
 (.16/31انظر: كفاية النبيه البن الرفعة )(  3)
(، النجم الوهاا للدميري 6/352(، روضة الطالبين للنووي )12/42٩انظر: العزيز للرافعي )(  4)

 (.4/15(، تحفة المحتاا للهيتمي )1/546)
(، تتمححة اإلبححانححة للمتولي، رسحححححححححححححححالححة علميححة 56٩-16/561انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  5)

(، العزيز 362-6/35٩(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )44٩-1/441بتحقيق عبحد الرحيم الحارثي )
 (.6/352(، روضة الطالبين للنووي )12/42٩للرافعي )

 (.16/56٩انظر: نهاية المطلب للجويني )(  6)
 .(أ/37)نهاية اللوحة (  7)
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 .(1)ضمن
قال الرافعي: "ولك أن تقول: قد يوجد بين العمارات مواضُع معدَّةٌ إللقاء الُقمامات 
 فيها  تسمى: السَُّباطاِت والمزابل  وتـَُعدُّ من المرافق المشتركة بين سكَّان البقعة  فـَُيشبهُ 

تخصيص إنَّه استيفاُء منفعٍة مستحّقٍة  و أن يقطع بنفي الضمان  إذا كان اإللقاُء فيها؛ ف
 .(2)الخالف باإللقاء في غيرها  انتهى"

وحيُث أَوجبنا الضمان  فذلك إذا كان المارُّ جاهاًل بها  أمَّا لو َتعمد المشي 
 .(3)عليها  فال ضمان

 فرع:

 قال الماوردي: "لو َأخرَج من داره طينًا لهدٍم  أو بناٍء  ليستعمله شيئًا فشيئاً  
بوضعه فيه  فيضمن ما  (4)وجعله في الطريق؛ فإن كان َضيقاً أو الطين كثيراً  فهو ]ُمتعدٍّ[

تَِلف به  وإن كان واسعاً والطيُن قلياًل  وقد َعَدل به عن مسلك المارَّة إلى فناِء داره  لم 
 .(5)يضمن  وقال بعضهم: َيضمن"

  

                                  
-16/512حكاه اإلمام وابن الرفعة عن صاحب التلخيص. انظر: نهاية المطلب للجويني )(  1)

 (.16/22(، كفاية النبيه البن الرفعة )511
 (.351-6/352(، وانظر: روضة الطالبين للنووي )12/42٩انظر: العزيز للرافعي )(  2)
(، كفححايححة النبيححه البن 6/351وضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي )(، ر 12/42٩انظر: العزيز للرافعي )(  3)

 (.4/73(، أسنى المطالب لألنصاري )16/21الرفعة )
 في ) (: ]معتد[.(  4)
 (.12/372انظر: الحاوي للماوردي )(  5)



 دراسةً وتحقيقًا....... هـ(727الجواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي )ت:

 

011 

إن كان الرشُّ نظر؛ ف به إنساٌن أو بهيمٌة، الرابعة: لو رشَّ الماء في الطريق، فزلق
   (1)لمصلحٍة عامة؛ كرفع الغبار عن المجتازين  فهو كحفر البئر فيه لمصلحة المسلمين

  ومقتضاه أنَّه إن أذن فيه اإلمام  لم يضمن  وإن لم (2)كذا قاله اإلمام والغزالي والرافعي
 .(3)لين  وإن كان لمصلحة نفسه  ضمنيأذن فكذلك في أصح القو 

 .(4)قال الرافعي: "ويُمِكن أن يَأتي فيه الوجه المذكور في ِقَشر البطيخ"
وَأْطَلَق جماعة القول بوجوب الضمان  كما في الُقُشور  منهم المتولي  لكن قـَيََّدُه 

 .(5)بما إذا كان بغير إذن اإلمام
مات  أو به مارٌّ ف ه  أو حانوته  فـَزََلقوقال القاضي: "لو رشَّ الماء على باب دار 

انكسرت رجله؛ إن قصد به تسكين الغبار ولم يُفّرِط في الرش  فالمذهب أن ال ضمان  
وكل هذا إذا لم يـَُبالغ في الرشِّ ولم يَتعدَّ موضع الرش؛ فإن َجاوز القدر المعتاد  فقد 

ي بوجوب الضمان  وهو كما مرَّ فيما إذا بلَّ الطين في الطريق وإن قطع القاضي والمتول
 .(6)َقصد موضُع الرش"

ال فوهو يعاين؛ فإنَّه إذا َتردَّى  البئر (7)شفيرُه اإلمام بما إذا وضع قدمه على وأَلَحق
                                  

 صحححححفحةانظر: المعتمد: إن أذن فيه اإلمام لم يضـــــمن  وإن لم يأذن فاألصـــــح عدم الضـــــمان. ( 1)
(12.) 

(، العزيز 6/362(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )572-16/56٩انظر: نهحححايححة المطلححب للجويني )(  2)
(، النجم الوهحححاا للحححدميري 6/351(، وانظر: روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي )12/42٩للرافعي )

(1/546.) 
للدميري  (، النجم الوهاا6/351(، روضة الطالبين للنووي )12/42٩انظر: العزيز للرافعي )(  3)

 (.4/73(، أسنى المطالب لألنصاري )1/546)
 (.12/42٩انظر: العزيز للرافعي )(  4)
 (.7/222(، وانظر: الته يب للبغوي )441-1/447انظر: تتمة اإلبانة للمتولي )(  5)
 (.1/447(، وانظر: تتمة اإلبانة للمتولي )16/22انظر: كفاية النبيه البن الرفعة )(  6)
(، المعجم 12/212: هو الحرف والجانب والناحية. انظر: تاا العروس للزبيدي )الشححححححححححفير(  7)

 (.1/417الوسيط )
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 .(2)  وهو كما َمرَّ فيما إذا قصد وضع رجله على ِقَشر البطيخ(1)َضمان على الحافر
ًة  فَتِلَف بها إن ولو بَنى إذا  افسان أو دابة  َضِمن  وكذا الطو على باِب دارِه دَكَّ

 .(5()4)  بخالف ما إذا َوَضعه على طرِف حانوته(3)َوَضع متاعه في الطريق  فتلف به شيءٌ 
يَر منه شيء   أو تطابه إنسان  أو دابةٌ  ولو بَالت َدابتُه  أو راثت وهو معها  َفزِلق

في الطريق   (6)/إلى طعامه فنجسه؛ فإن كان في ملكه  لم يضمن صاحبها  وإن كان
 .(1()7)فالحكم كما سيأتي إن شاء الله في آخر كتاب موجبات الضمان

ولو َمشى قصداً على َموِضِع البوِل  لم َيِجب الضمان  كما لو َمشى على موضع 
 .(٩)الرشِّ 

  

                                  
 (.16/512انظر: نهاية المطلب للجويني )(  1)
 (.121) صفحة انظر:(  2)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/432ز للرافعي )(، العزي7/223انظر: التهحح يححب للبغوي )(  3)

 (.4/114(، مغني المحتاا للشربيني )6/351)
: هو مححل التجحارة، وقيحل: هو محل بي  الخمر. انظر: مختار الصحححححححححححححححاح للرازي الححانوت(  4)

 (.1/431(، معجم اللغة العربية المعاصرة )16)
(، النجم الوهاا للدميري 6/351(، روضة الطالبين للنووي )12/432لعزيز للرافعي )انظر: ا(  5)

(1/546.) 
 ./ب(37)نهاية اللوحة (  6)
 /ب(.174) 12انظر: مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسخة المتحف، م(  7)
للهيتمي (، تحفة المحتاا 6/652المعتمد: أنَّه ال ضححححححمان. انظر: روضححححححة الطالبين للنووي )(  8)

(، العزيز 7/225(، التهحححح يححححب للبغوي )12/372انظر: الحححححاوي للمححححاوردي )(، و 4/213)
 (.6/351(، روضة الطالبين للنووي )12/432للرافعي )

 (.6/351(، روضححة الطالبين )12/432(، العزيز للرافعي )7/225انظر: الته يب للبغوي )(  9)
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 فروع

فسقط الجداُر على شيٍء فأتلفه؛ فإن كان  َأْسنَد خشبًة إلى جداٍر،األول: لو 
الجدار لغيره ولم يأذن  فعليه ضمان الجدار  وما َيسُقُط عليه الجدار  سواٌء َسقَط 

؛ ِبخاَلِف مالو فـََتح َقفَصًا عن طائٍر  فطار؛ (1)الجداُر َعِقَب اإلسناد  أو تراخى عنه
 .(2)حال  أو بعد مدَّةحيث يُفرَّق بين أن يطير في ال

وفي ضمان ما يسقط عليه   (4)  أو لغيره وقد أَِذَن فيه  لم يضمنه(3)وإن كان له
 وجهان:

والقاضي: إن َسَقَط في الحاِل  َضِمن   (5)قال القفال: ال َيضَمن  وقال أبو زيد
 .(7()6)وإن َسقط بعد زماٍن  لم يضمن

                                  
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/432رافعي )(، العزيز لل7/22٩انظر: التهحح يححب للبغوي )(  1)

 (.4/74(، أسنى المطالب لألنصاري )6/351)
(، أسححححنى المطالب لألنصححححاري 12/432(، العزيز للرافعي )7/22٩انظر: الته يب للبغوي )(  2)

 .(5٩، األشباه والنظائر للسيوطي )(4/74)
 أي: الجدار.(  3)
(، أسححححححححححححححنى المطالب 6/351لطالبين للنووي )(، روضححححححححححححححة ا12/432انظر: العزيز للرافعي )(  4)

 (.4/74لألنصاري )
نة ، ولد سحححححأبو زيد المروزيأبو زيد: هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد الفاشحححححاني، (  5)

( من قرية فاشححححححححان بمرو، وهو من أصحححححححححاب الوجوه، حدَّث عن محمد بن يوسححححححححف ه321)
وعمر بن علحك المروزي واليرهمحا، روى عنححه أبو عبحد اللححه الححاكم، ومحمححد بن أحمححد  الفربري

المحاملي واليرهما، توفى الشححححححححححححيخ أبو زيد بمرو في يوم الخميس ثالث عشححححححححححححر رجب سححححححححححححنة 
 لإلسححححنوي(، طبقات الشححححافعية 76-3/71هحححححححححححححححححح(. انظر: طبقات الشححححافعية للسححححبكي )371)
(2/222.) 

 (.4/74لمطالب لألنصاري )وهو المعتمد. انظر: أسنى ا(  6)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين 12/432(، العزيز للرافعي )212-7/22٩انظر: التهحح يححب للبغوي )(  7)

 (.352-6/351للنووي )
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ٍة  رعِ : لو ماَل في الحاِل إلى الشَّا(1)وعلى هذا ا لو َضِمن  كم  ثم َسقط بعد مدَّ
 (2)بناه مائالً 

  فمات  ، فَ َفرت، ورمت راكبها(4)دابتُه، أو ضربها مَغاَفَصةً  (3)الثاني: إذا َنَخسَ 
إن كان ذلك بإذن المالك  فالضمان   قال البغوي: "ف(5)أو أَتلفت مااًل  لزمه ضمانه

 .(6)عليه"
 ولو َغلبْتُه دابته  فاستقبلها إنسان  وردها  َفأتلفت في انصرافها شيئاً  لزم الراد 
 .(7)ضمانه

رجٌل يحمل رجاًل  َفَضرَب آخر الحامل  أو رفصه فتحرك  َفسقط ولو كان 
  المحمول

 (1)لى إلقاء المحمول ]عن[من ظهره  قال المتولي: "هو كما لو أكره الحامل ع 

                                  
 أي: على قول أبي زيد والقاضي.(  1)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/432(، العزيز للرافعي )7/212انظر: التهحح يححب للبغوي )(  2)

(6/352.) 
: الححدابححة الرز مؤخرتهححا أو جنبهححا بعود ونحوه. انظر: القححاموس المحيط للفيروز آبححادي نخس(  3)

 (.16/542(، تاا العروس للزبيدي )1/576)
(، 11/57يدي ): فاجأه، وأخ ه على البرة فركبه بمسحححححححححححاءة. انظر: تاا العروس للزبالافصحححححححححححه(  4)

 (.2/657المعجم الوسيط )
(، كفححايححة النبيححه البن 6/352(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي )12/432انظر: العزيز للرافعي )(  5)

 (.1/546(، النجم الوهاا للدميري )16/37الرفعة )
 (.7/112انظر: الته يب للبغوي )(  6)
(، كفححايححة النبيحه البن 6/352ي )(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنوو 121431انظر: العزيز للرافعي )(  7)

 (.1/546(، النجم الوهاا للدميري )16/37الرفعة )
 (.12/431في النسختين ]على[، والمثبا من العزيز للرافعي )(  8)
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 .(1)ظهره"
در   وتـََرك الصابون والسالثالث: قال الغزالي: "لو اغتسل إنساٌن في الحمام

به إنسان  وتلف منه عضو  وكان في موضٍع ال يظهر   المزلقين بأرض الحمام  َفزلق
 ؛ إذ على الحمامي(2)بين التارك والحماميبحيث يتعذر االحتراز منه  فالضمان يتردد 

ي الثاني؛ ف تنظيف الحمام  والوجه: إيجابه على تاركه في اليوم األول  وعلى الحمامي
 .(3)لعادات"لى اإعادة التنظيف إحمام كل يوم  والرجوع في مواقيت لفإن العادة تنظيف ا

  

                                  
(، روضحححة الطالبين 12/431(، وانظر: العزيز للرافعي )457-1/456انظر: التتمة للمتولي )(  1)

 (.1/547(، النجم الوهاا للدميري )16/37رفعة )(، كفاية النبيه البن ال6/352للنووي )
 (.1/222: صاحب الحمام والعامل فيه. انظر: المعجم الوسيط )الحمامي(  2)
(، وانظر: النجم الوهحححححححاا للحححححححدميري 651-4/652انظر: إحيحححححححاء علوم الحححححححدين للغزالي )(  3)

(1/546.) 
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 : في ترجيح سبب على سبب(1)الطرف ]الثالث[

فإذا اجتمع سببان مهلكان  كٌل منها يقتضي الضمان لو انفرد  ُقدَِّم األوُل منهما؛ 
  والمراد (2)لحفرا ألنَّه المُهِلك: إمَّا بنفسه  أو بواسطة اآلخر  فيكوُن بمنزلِة التردية مع

 .(3)باألول ما يلقاه الهالك أوالً  سواء تـََقدَّم وجودُه  أو تَأخَّر
يه ِقشر على طرفه  أو وضع علفلو َحَفر بئراً في محِل عدواٍن  وَنصَب آخر حجراً 

مات  فالضماُن في البئر  و  بالقشر ووقعَ  ُعدواناً  فتعثر إنساٌن بالحجر  أو زَلق طيخٍ بِ 
  كما لو أعطاه السيف  فقتلُه (5)(4)على َواضِع الحجر والقشر وإن توقف الهالك عليه

 .(7)قتله  لم يلزمه شيء (6)/به  أو أمسكُه حتى
؛ وال فرق بين أن يكون وضع (1)وقال اإلمام: "ال يَبُعد أن يشتركا في الضمان"

 .(٩)لهالحجر والقشر بعد حفر البئر  أو قب
  

                                  
 (.6/362الراب [، والمثبا من الوسيط للغزالي )في النسختين ](  1)
 (.6/352(، روضة الطالبين للنووي )12/431انظر: العزيز للرافعي )(  2)
 (.  521انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق محمد ثابا محمد )(  3)
 أي: على التردية في البتر.(  4)
(، العزيز للرافعي 6/362(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )16/576انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  5)

 (353-6/352(، روضة الطالبين للنووي )12/431)
 ./أ(38)نهاية اللوحة (  6)
 (.521)نظر: المطلب العالي البن الرفعة ا(  7)
 (.16/571انظر: نهاية المطلب للجويني )(  8)
(، مغني 1/547ا للحححححدميري )(، النجم الوهحححححا 521انظر: المطلحححححب العحححححالي البن الرفعحححححة )(  9)

 (.4/114المحتاا للشربيني )
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  أو وضعه (2)في محل عدواٍن  فحمل السيُل حجراً وضعه على فوهته (1)ولو َحفره
  (3)َسُبُع  أو حربٌي  فتعثر به إنسان  فوقع وهلك  فال َضمان على األصح  كما لو ألقوه

  وُمقَتَضى بحُث اإلمام: وجوب (4)وقال القاضي: "يجُب الضمان على عاقلة الحافر"
 .(5)الحافرنصف الضمان على 

ولو َنَصب سكينًا ووضع آخر بقربها َحَجرًا عدواناً  فَتعثَـَّر به إنساٌن وسقَط على 
 .(6)السكين  تعلق الضماُن بواضع الحجر  َنصَّ عليه

سكين  َفدفَع دافٌع إنسانًا عليها  ولم  (7)وألحقوا به ما إذا كان في َيِد قصَّابٍ 
يده إلى جهِة المدفوع  فقالوا: َيضمنه الدافع  أمَّا لو َحرََّك يده إلى  ُيَحّرِك القصَّاب

 .(1)جهته  وجَب عليه الضمان

                                  
 أي: البتر.(  1)
(، معجم اللغة العربية المعاصحححححرة 2/727: أي فمه وأوله. انظر: المعجم الوسحححححيط )فوهة البتر(  2)

(3/1756.) 
(، الوسححححححيط 1/424يق عبد الرحيم الحارثي )انظر: تتمة اإلبانة للمتولي، رسححححححالة علمية بتحق(  3)

 (.6/353(، روضة الطالبين للنووي )12/432(، العزيز للرافعي )6/362للغزالي )
 (.16/23انظر: كفاية النبيه البن الرفعة )(  4)
(، وانظر: المطلحححب العحححالي البن الرفعحححة، 57٩-16/571انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )(  5)

 (.512مد ثابا محمد )رسالة علمية بتحقيق مح
(، روضحححححة الطالبين للنووي 12/431(، وانظر: العزيز للرافعي )321انظر: مختصحححححر المزني )(  6)

(6/352.) 
اب(  7) (، 1/125: الجزَّار وهو من يبي  اللحوم. انظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي )القصححححححَّ

 (.1/36٩ربية المعاصرة )معجم اللغة الع
(، المطلححب 16/21(، كفححايححة النبيححه البن الرفعححة )16/577انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  8)

 (.4/115(، مغني المحتاا للشربيني )511-512العالي البن الرفعة )
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  فالضمان على (2): "إن كانت السكيُن قاطعًا موحياً (1)وقال أبو الفياض البصري
 .(4)  وردَُّه الماوردي(3)واضعه ومن هو بيده"

َحمُل السكين وإلقاءه محتمل  األصحاِب وقال:" ام استشكَل قولواإلم
  فليكن ما قالوه مفروضاً (5)[محطُّه]واالستمساُك به والتحمُّل عليه ليدوم منتصباً كيف 

  وال أستريب فيه  ولست (6)كين[حيث ال يمّكن صاحب السكين ]فيه من طرح الس
 .(1()7)أرد على األولين  ولكن أحمُل كالمهم على الصورِة ]األخيرة["

ولو كان َواِضُع الحجر َوَضَعهُ في ِملكه  ونَاِصُب السكيِن َتعدَّى بنصبه  فالضمان 
 .(٩)على واضع السكين

                                  
 فّقه على ، تنتصحححححر، أبو الفياي البصحححححري: هو محمد بن الحسححححن بن المأبو الفياي البصحححححري(  1)

القاضحححححي أبي حامد المروروذي، درس بالبصحححححرة وعنه أخ  فقهاؤها منهم: الصحححححيمري وصحححححّنف: 
الاحق على الجححام ، الح ي صححححححححححححححّنفحه شححححححححححححححيخححه وهو تتمححة لححه، لم تُعرف وفححاتحه. انظر: طبقححات 

 (.164-1/163(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )٩6-1/٩5) لإلسنويالشافعية 
(، معجم لغة الفقهاء 2/651) المصححححححححححححححباح المنير: أي قاطعاً سححححححححححححححريعاً. انظر: قاطعاً موحياً (  2)

(1/461.) 
نبيحححه البن الرفعحححة (، كفحححايحححة ال12/431(، العزيز للرافعي )11/455انظر: البيحححان للعمراني )(  3)

(16/21.) 
 (.12/371انظر: الحاوي للماوردي )(  4)
 (.  16/57٩نهاية المطلب للجويني )في النسختين ]يحط[، والمثبا من (  5)
 (.16/57٩في النسختين]طرحه[، والمثبا من نهاية المطلب للجويني )(  6)
 في ) (: ]األولى[.(  7)
ان على سكين بيد إنسان، فتلقاه صاحب السكين. انظر: الصحورة األخيرة: لو ألقى ملق  إنسح(  8)

 (.  16/57٩نهاية المطلب للجويني )
(، روضححححححححة الطالبين للنووي 12/431(، العزيز للرافعي )12/372انظر: الحاوي للماوردي )(  9)

(6/353.) 
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من األرض  فعثَر بها َمارٌّ َوَسقط  (3)[(2)]نبكة (1)قال الماوردي: "وكذا لو برزت
 . (4)على السكين الموضوعة بغير حق  فمات  تعلق الضمان بواضعها"

ولو انَعَكس الحاُل  فوضع سكينًا في ِملكه  وَنَصب آخر حجرًا عدوانًا إلى 
 .(5)جانبها  فالضمان على واضع الحجر

 خر أسفلها سكيناً  فوقع إنساٌن فيها  َوَهلكولو َحَفَر بئرًا عدواناً  ووضع اآل
 .(6)بالسكين؛ فالمشهور أنَّ الضمان على َحاِفِر البئر دون الواضع  وقيل: أنَّه على الواضع

من  (7)قال القاضي: "فلو كان َحافرُه َحربياً  أو كان َوَضَع السكين في َوهدةٍ 
  يعني فيما إذا وضع السيُل (1)األرض  فوقع عليها إنساٌن  وهلك  كان هدراً كما بينا"

الحجر على َفِم البئر كما تقدم عنه وإن خالفه غيره فيه  ومقتضى ما تقدم هناك وفيما 
 إذا كان الواضع َغيُر ُمَتعدٍّ  وجوب الضمان على َواِضِع السكيِن هناك.

  

                                  
 الصحححححححاح للجوهريهور الشححححححيء وبدوه. انظر: : الباء والراء والزاء أصححححححل واحد، وهو ظبرزت(  1)

 (.1/211(، مقاييس اللغة البن فارس )2/164)
(، تاا 12/15٩: هي رابية من طين، أو التل الصححححححححغير. انظر: ته يب اللغة للهروي )النبكة(  2)

 (.27/361العروس للزبيدي )
 (.12/372ثبا من الحاوي )في النسختين ]سلة[، والم(  3)
 (.12/372انظر: الحاوي للماوردي )(  4)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/431(، العزيز للرافعي )7/224انظر: التهحح يححب للبغوي )(  5)

(6/353.) 
(، العزيز 45٩-11/451(، البيحححححان للعمراني )225-7/224انظر: التهححححح يحححححب للبغوي )(  6)

 (.6/353ين للنووي )(، روضة الطالب12/432للرافعي )
: هي المطمتن من األري، والمكحححان المنخفء كحححأنحححه حفرة. انظر: تهححح يحححب اللغحححة الوهحححدة(  7)

 (.٩/331(، تاا العروس للزبيدي )6/221للهروي )
-351انظر: المطلححب العححالي البن الرفعححة، رسحححححححححححححححالححة علميححة بتحقيق محمححد ثححابححا محمححد )(  8)

514.) 
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فهل يتعلق   وهلك  إنسانٌ ولو َحَفَر بِئرًا قريبة العمق  فعمََّقَها غيره  وتردَّى فيها 
جميعاً؟ فيه  (2)/  أو بهما(1)باألول  "قال اإلمام: وهو قياس كالمهم فيما تقدم"الضمان 
 .(3)الثاني أظهرهماوجهان: 

   ففي كيفيته وجهان: (4)وعلى هذا
 َيِجُب نصفين. أظهرهما:

 ذراعاً  واآلخر (5)ساحة  حتى لو َحَفر أحدهما ]عشرين[وثانيهما: أنَّه يـُْعتَـُبر بالمِ 
 .(6)ثالثين  يكون بينهما أخماساً 

 (1)  فجاءَ آخر  وَأخرََج ما طُمت به  وتردَّى ]بها[(7)ولو َحَفَر بئراً متعدياً  ثم َطمََّها
 .(٩)إنساٌن  تعلق الضمان بالثاني على الصحيح  وقيل: باألول

  

                                  
 (.16/571انظر: نهاية المطلب للجويني )(  1)
 ./ب(38)نهاية اللوحة (  2)
(، العزيز 6/362(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )571-16/577انظر: نهحححايححة المطلححب للجويني )(  3)

 (.6/353(، روضة الطالبين للنووي )12/432للرافعي )
 أي: على القول األظهر وهو أنَّهما يشتركان.(  4)
 )ز(: ]عشرون[.في (  5)
(، كفاية النبيه 354-6/353(، روضحححححححححححححة الطالبين للنووي )12/432انظر: العزيز للرافعي )(  6)

 (.16/23البن الرفعة )
(، تاا 1٩2: أي دفناها بالتراب وكبسححححححححها وسححححححححواها. انظر: مختار الصحححححححححاح للرازي )طمَّها(  7)

 (.33/26العروس للزبيدي )
 في ) (: ]لها[.(  8)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/432(، العزيز للرافعي )11/45٩انظر: البيححان للعمراني )(  9)

 (.24-16/23(، كفاية النبيه البن الرفعة )6/354)
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بهما إنساٌن   رَ   وآخران حجرًا بجانبه  وتـََعثَـّ ولو َوَضَع َرجٌل َحَجرًا في الطريق
 ومات  فوجهان:

 أنَّ الضمان متعلٌق بهم أثالثاً  كالجراحات المختلفة.  أظهرهما:
 .(1)وثانيهما: أنَّه يتعلق نصفه بالمنفرد ونصفه باآلخرين

 روفي فتاوى البغوي: "أنَّه لو َحَفَر بئراً في محل عدواٍن  وَأحكَم رأسها  فجاء آخ
وفتحه  فوقع فيها إنساٌن  فَتِلَف  فالضمان على فاتح الرأس  ولو َأحَكَم رأسها محتسٌب  

 .(2)ياً"وجاَء آخر حفرها ثان وجاء ثالٌث ففتحه  تعلق الضمان بالثالث؛ كما لو طمَّها
  

                                  
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين 433-12/432(، العزيز للرافعي )7/225انظر: التهحح يححب للبغوي )(  1)

 (.1/541الوهاا للدميري ) (، النجم6/354للنووي )
 (.333انظر: فتاوى البغوي، رسالة علمية بتحقيق يوسف القرزعي )(  2)
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 فروع

 األول فيه صورتان: 
 (1)و[فتعثر به من لم يَره  َوجَب ضمانه؛ ] في الطريق، األولى: لو َوَضَع َحجراً 

  وهو ُيْشِعر بالتفرقِة بين أن تكون الطريُق واسعة أو ضيقة  لكن (2)وه بحفر البئرهُ شبِ يُ 
 الظاهر أن ال فرق  وصرح به الروياني.

وكذا ال فرق بين أن َيضعُه في وسطه أو طرفه  والظاهر: أنَّ هذا فيما إذا لم َيُكن 
في َوِضِعه غرض؛ أمَّا إذا كان له فيه َغرض  بَأن َأحَضَره ليبني به  أو َأخَرَجه لينقله  له

  وقد (3)إلى موضٍع آخر  فينبغي أن يكون كالطيِن الموضوع في الطريق لهذا الغرض
  وقد أشار اإلمام إلى التقييد بذلك فيما إذا َحَفر ُحفَرًة ال َغرض فيها (4)تقدم حكمه

 .(6)للناس (5)]له  وال[
  فتعثَـَّر به آخر  فضمان الثاني يتعلق (7)ولو َوَضَع حجراً  فَتعثَـَّر به إنساٌن وَدْحَرجهُ 

 .(1)بالمَدْحرِج

                                  
 في ) (: ]ولم[.(  1)
(، روضححححححححححححححة الطالبين للنووي 12/433(، العزيز للرافعي )6/362انظر: الوسححححححححححححححيط للغزالي )(  2)

 (.1/541(، النجم الوهاا للدميري )6/354)
-515بن الرفعححة، رسحححححححححححححححالححة علميححة بتحقيق محمححد ثححابححا محمححد )انظر: المطلححب العححالي ال(  3)

516.) 
 (.121) صفحةانظر: (  4)
 في ) (: ]وله ال[.(  5)
 (.16/566انظر: نهاية المطلب للجويني )(  6)
معجم اللغة (، 1/313الصحاح للجوهري ). انظر: : أي َحرَّكه وأداره، فاندف  مسحرعاً دحرجه(  7)

 (.2/1351(، اإلفصاح في فقه اللغة للصعيدي وحسين موسى )1/725العربية المعاصرة )
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/433(، العزيز للرافعي )7/225انظر: التهحح يححب للبغوي )(  8)

 (.1/541(، النجم الوهاا للدميري )6/354)
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وهو ظاهر  إن كان العاثر األول ال ُيضمن إذا مات بالعثرة  أمَّا إذا كان ُيضمن  
اضع  ه  َمنسوٌب إلى َواِضِع الحجر  فينبغي أن يجب ضمانه على الو َفِفْعُله الذي َهَلَك بِ 

 .(1)ويحتمل أن يكون الثاني طريقاً فيه
 : لو قَ َعَد في َموِضٍع، أو نَام، أو َوقف، فتعثر به ماٍش وَماتَا أو أحُدُهما،(2)الثانية

و طريٍق َواٍت  أنُِظَر؛ إن كان ذلك في ِملِكِه  وَدَخلُه الماشي بغير إذنه  أو كان في مَ 
واسٍع ال يَتضرَُّر به المارَّة  فالماشي ُمْهَدر  وعلى عاقلته ديُة القاعد  أو الواقف  سواءٌ  

الدفع عن  (3)/كان القاعد  أو الواقف بصيرًا أو أعمى  كما لو َقَصد قتل من يمكنه
 .(4)نفسه  فلم يدفع

  فيه ِفَرق: فاألصحابُ وإن كان في طَريٍق َضيٍق يَتضرُر به المارَّة  
وهم األكثرون  قالوا: نصَّ الشافعي فيما إذا َتعثَـَّر الماشي بالقاعِد  الفريق األول:

  ونصَّ فيما إذا تعثر (5)أو النائم  وماتا؛ أنَّ دمهما ُمهَدر  وعلى عاقلتهما ديُة الماشي
 .(7()6)بالواقف  وماتا؛ أنَّه يُهَدر دم الماشي  ويجُب ديُة الواقف على عاقلته

                                  
فعة. انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسححالة علمية بتحقيق محمد ثابا محمد قاله ابن الر (  1)

(516.) 
 أي: الصورة الثانية من الفرع األول.(  2)
 ./أ(39)نهاية اللوحة (  3)
(، البيححان للعمراني 7/112(، التهحح يححب للبغوي )361-6/362انظر: الوسححححححححححححححيط للغزالي )(  4)

(، النجم الوهاا 6/354(، روضحححححححححة الطالبين للنووي )12/433(، العزيز للرافعي )11/46٩)
 (.1/54٩للدميري )

 (.16/575انظر: نهاية المطلب للجويني )(  5)
(، 1/54٩(، النجم الوهاا للدميري )6/354وهو المعتمد. انظر: روضحححححة الطالبين للنووي )(  6)

 (.4/16تحفة المحتاا للهيتمي )
(، التهحح يححب 16/411نهححايححة المطلححب للجويني )انظر: (، و 325انظر: مختصححححححححححححححر المزني )(  7)

 (.6/354(، روضة الطالبين للنووي )12/433(، العزيز للرافعي )113-7/112للبغوي )
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 : وفيهما طريقان:(1)قالوا
 أحدهما: أنَّ في المسألتين قولين  نقالً وتخريجاً.

  (2)أحدهما: أنَّ دم الواقف والقاعد والنائم َهَدر  َوَتِجُب ديةُ الماشي على عاقلتهم
 .(6()5)]والرافعي[(4)  ورجحه أبو الحسن العبادي(3)وهذا ما أجاب به المتولي

  كما (7)والثاني: تُهَدر ديةُ الماشي  وَتِجُب على عاقلته ديةُ القاعِد والنائِم والواقف
 .(12()٩)[يضمنهتردَّد األعمى في الطريِق بال قائٍد  وأتلف شيئاً ] (1)]لو[

                                  
 أي: األصحاب.(  1)
(، العزيز للرافعي 7/113(، التهححح يحححب للبغوي )16/411انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )(  2)

 (.16/42(، كفاية النبيه البن الرفعة )12/433)
 (.473-1/472انظر: تتمة اإلبانة للمتولي، رسالة علمية بتحقيق عبد الرحيم الحارثي )(  3)
: هو الحسين بن علي الَعّبادي، كان من كبار الخراسانيين، وهو مصنف  أبو الحسن العبادي(  4)

نة. انظر: ته يب االسماء واللغات للنووي هحححح( وله ثمانون س4٩5كتاب )الرقم(، توفي سنة )
(، طبقات الشحححححححححافعية البن قاضحححححححححي شحححححححححهبة 2/12) لإلسحححححححححنوي( طبقات الشحححححححححافعية 2/214)
(1/276.) 

 في )ز(: ]وال فرق عند الرافعي[.(  5)
قوجوب ديححة الواقف أو  اهحح ا القول، وإنمححا رجححح لم يرجح الرافعي وأبو الحسححححححححححححححن العبححادي(  6)

(، كفاية النبيه 12/434القحاعحد على عحاقلحة المحاشححححححححححححححي، دون العكسق. انظر: العزيز للرافعي )
(، المطلححب العححالي البن الرفعححة، رسحححححححححححححححالححة علميححة بتحقيق محمححد ثححابححا 16/43البن الرفعححة )

 (.522محمد )
العزيز للرافعي  (،7/113(، التهححح يحححب للبغوي )16/411انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )(  7)

 (.16/42(، كفاية النبيه البن الرفعة )12/434)
 ساقٌط في )ز(.(  8)
 هك ا في النسختين، والمناسب للسياق ]فانه يضمنه[.(  9)
 (.12/434(، العزيز للرافعي )7/113انظر: الته يب للبغوي )(  11)
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: "هو   وقال النووي(3)  َوصححُه القاضي والبغوي(2): تقريُر النَّصين(1)والثاني
 .(4)المذهب"

والقاعد  من الماشي عراقيين  قالوا: َيِجُب على ُكلٍّ : وهم أكثر الالفريق الثاني
ه في القديم في الواقف  وحملوا النص(5)والواقف دية اآلخر على  (6)  ونسبوه إلى َنصِّ

 .(1)  على ما إذا كان الطريق واسعاً (7)عدم الوجوب
 .(٩)قالوا: دية المصدوم على عاقلة الصادم  وفي دية الصادم قوالن :الفريق الثالث
عكسوا هذا فقالوا: ال يجب على عاقلة القائم شيء  وتجب دية  الفريق الرابع:

القائم على عاقلة الصادم  ودية القاعد على العاثر  وفي وجوب دية العاثر على عاقلة 
 .(12)القاعد  قوالن

                                  
 أي: الطريق الثاني.(  1)
(، كفحححايحححة النبيحححه البن الرفعحححة 12/434زيز للرافعي )(، الع11/472انظر: البيحححان للعمراني )(  2)

(16/42.) 
(، كفاية النبيه البن 7/113(، الته يب للبغوي )16/411انظر: نهحاية المطلب للجويني )(  3)

 (.  16/42الرفعة )
 (.4/16(، تحفة المحتاا للهيتمي )6/354وهو المعتمد. انظر: روضة الطالبين للنووي )(  4)
(، الحعزيز للرافعي 11/472(، الحبحيحححححححان لحلحعحمحرانحي )7/113يحححححححب لحلحبحغحوي )انحظحر: الحتحهححححححح (  5)

 (.16/43(، كفاية النبيه البن الرفعة )6/355(، روضة الطالبين للنووي )12/434)
أي: قوله في الجديد: قلو كان أحدهما واقفاً، فصححححححححححدمه اآلخر؛ فماتا، فدم الصححححححححححادم هدر، (  6)

 (.16/42كفاية النبيه البن الرفعة )ودية المصدوم على عاقلة الصادمق. انظر:  
 أي: على عدم وجوب الدية للصادم.(  7)
 (43-16/42(، كفاية النبيه البن الرفعة )12/434انظر: العزيز للرافعي )(  8)
(، كفاية النبيه 121انظر: التعليقة الكبرى للطبري، رسحححالة علمية بتحقيق مرضحححي الدوسححححري )(  9)

 (.522-51٩العالي البن الرفعة ) (، المطلب16/42البن الرفعة )
 (.522(، المطلب العالي البن الرفعة )331-12/332انظر: الحاوي للماوردي )(  11)
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  (2): "أنَّه يجب على عاقلِة كٍل منهم ديُة اآلخر"قوالً  (1)وروى صاحب التقريب
 .(3)قال اإلمام: "ولم َيصر أحٌد إلى تنزيلهما منزلة المصطدمين"

وكثير من المراوزة أطلقوا الخالف من غير تفرقة بين أن يكون الطريق واسعًا أو 
ة خمس لضيقاً  والرافعي قيد كالمهم به أخذًا من طريق العراقيين  ويتلخص في المسأ

 .(4)طرق
هذا كله إذا لم يوجد من الواقف فعٌل؛ فإن ُوِجَد؛ بأن انحرف إلى الماشي حتى 

 .(6)(5)قـَُرَب منه  فأصابه في انحرافه  وماتا  فهو كما لو اصطدما  وسيأتي
ولو انحرف عنه  فأصابه في انحرافه  أو انصرَف إليه  فأصابهُ بعد تمام االنحراف  

 .(7)قفاً ال يَتحرَّكفالحكم كما لو كان وا
ولو َجَلَس في المسجِد  فتعثر به إنساٌن  وماتا  فعلى عاقلة الماشي دية الجالس  

                                  
بكر محمد بن على القفال  أبو الحسحححن القاسحححم ابن اإلمام أبي صحححاحب التقريب: هو اإلمام(  1)

ان أبو الحسحححححححححن ه ا عظيم الشحححححححححأن، جليل القدر، وكتابه ، وكالقفال الكبيرالشحححححححححاشحححححححححي، وهو 
التقريب كتاب عزيز، عظيم الفوائد من شحححححححروح مختصحححححححر المزني، ولم يُعرف تاريخ وفاته رحمه 

(، طبقحات الشححححححححححححححافعية للسححححححححححححححبكي 2/271اللحه. انظر: تهح يحب األسححححححححححححححمحاء واللغحات للنووي )
 (.146-1/145) لإلسنوي(، طبقات الشافعية 3/472-474)

(، المطلححب العححالي البن الرفعححة، رسحححححححححححححححالححة علميححة 16/575نظر: نهححايححة المطلححب للجويني )ا(  2)
 (.521بتحقيق محمد ثابا محمد )

 (.16/575انظر: نهاية المطلب للجويني )(  3)
 (.521انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  4)
 (.127) صفحةانظر: (  5)
(، تحفحححة المحتحححاا 6/355(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي )12/434للرافعي ) انظر: العزيز(  6)

 (.4/16للهيتمي )
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/434(، العزيز للرافعي )7/113انظر: التهحح يححب للبغوي )(  7)

(6/355.) 
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 . (2)فتعثر به ماشٍ   (1)/ودية الماشي هدر  كما لو جلس في ملكه
  وإن َجَلَس ألمٍر يُنزَّه المسجد (3)ولو نَاَم في المسجِد؛ فإن كان معتكفاً  فكذلك

 .(5)  قاله البغوي(4)ام في الطريقعنه  فهو كما لو ن
  قال (6)وقال أبو حنيفة: "يضمن الجالس دية الماشي  إذا جلس لغير الصالة"

 .(7)الروياني: "وهذا محتمل المذهب عندي"
َلُه  أنَّ الضمان على الحافر   وال يخفى أنَّ المراد بإطالقهم في هذا الفصل وما قـَبـْ

لُّق الضمان بهم بوجوبه عَلى عواقلهم  ال وجوبه أو على القاعد  أو واضع الحجر  َتع
]إال على قولنا  الوجوب يالقي الجاني  أو ال   (٩)أنُفِسِهم (1)[في]عليهم 

 .(12)ويحتملون[

                                  
 ./ب(39)نهاية اللوحة (  1)
ضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي (، رو 12/434(، العزيز للرافعي )7/114انظر: التهحح يححب للبغوي )(  2)

 (.1/552(، النجم الوهاا للدميري )6/355)
 أي: كما لو جلس في المسجد فتعثر به إنساٌن وماتا.(  3)
(، النجم الوهاا للدميري 6/355(، روضة الطالبين للنووي )12/434انظر: العزيز للرافعي )(  4)

(1/552.) 
 (.7/114انظر: الته يب للبغوي )(  5)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/434(، العزيز للرافعي )7/114هحح يححب للبغوي )انظر: الت(  6)

(، 27/25(، وانظر: المبسحححححححو  للسحححححححرخسحححححححي )16/43(، كفاية النبيه البن الرفعة )6/355)
 (.7/27٩بدائ  الصنائ  للكاساني )

 (.1/3٩1انظر: قوت المحتاا لألذرعي )(  7)
 (.11/435رافعي )ساقط في النسختين  والمثبت من العزيز لل( 8)
(، النجم الوهاا 6/355(، روضححححححة الطالبين للنووي )435-12/434انظر: العزيز للرافعي )(  9)

 (.1/552للدميري )
]وإذا قُلنا: إن العاقلة يتحملون الدية، فالوجوب ياقي  ، والصححححححححححيحفي النسحححححححححختينهكذا (  11)

 .(12/435العزيز للرافعي ). انظر: الجاني أخ اً بظاهر اللفظ[
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فيها آخر   فتردَّى : إذا َتردَّى إنساٌن في بِئٍر محفورٍة في محِل ُعدواٍن،(1)الثاني
فسه عليه   ثم يُنظَر؛ فإن َتعمَّد إلقاءُ نفسقط عليه؛ فإن مات األول  فضمانه على الثاني

وذلك يُقَتل منه غالباً؛ لضخامته وُعمق البئر وضيقها  لزمه القصاص  وإن لم يكن ذلك 
ع يـَُقُتل مثله غالباً  فهو شبه عمد  وإن لم يتعمد  بأن تردَّى بغير اختياره  أو لم يَعَلم وقو 

 .(2)األول  فهو خطأٌ محض
 مال خاصَّة  فهل يجُب عليه َكماُل الدية  أو نصفها؟ وحيث اقتضى الحال ال

  وعلى الثاني  يجُب النصف اآلخر على حافر البئر  إن كان (3)أولهما أصحهما:
 .(4)الحفر عدواناً 

  (5)ولو كان األول نـََزَل إلى البئر  ولم يَنَصِدم  فوقع الثاني عليه  لزمه كمال ديته
إلقاء نفسه  أو لم يكن الحفُر عدواناً  فهو َهَدٌر  وإن مات الثاني خاصَّة؛ فإن تعمد 

 . (6)وإال تعلَق الضماُن بعاقلِة الحافر

                                  
 أي: الفرع الثاني.(  1)
(، 42٩-1/421انظر: تتمة اإلبانة للمتولي، رسحححححححححححححالة علمية بتحقيق عبد الرحيم الحارثي )(  2)

(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 12/435(، العزيز للرافعي )471-11/477البيحححان للعمراني )
 (.16/5٩(، كفاية النبيه البن الرفعة )6/355)

ليه نصححححف الدية، والنصححححف اآلخر على عاقلة الحافر إن كان الحفر بل المعتمد: أنَّه يجب ع(  3)
(، أسححححححنى المطالب لألنصححححححاري 4/112عدواناً، وإال فهدر. انظر: مغني المحتاا للشححححححربيني )

(4/75.) 
(، العزيز للرافعي 1/42٩(، تتمة اإلبانة للمتولي )٩7-5/٩6انظر: المهح ب للشححححححححححححححيرازي )(  4)

 (.6/356للنووي )(، روضة الطالبين 12/435-436)
(، كفححايححة النبيححه البن 6/356(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي )12/436انظر: العزيز للرافعي )(  5)

 (.4/75(، أسنى المطالب لألنصاري )16/5٩الرفعة )
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/436(، العزيز للرافعي )7/226انظر: التهحح يححب للبغوي )(  6)

 (.4/112(، مغني المحتاا للشربيني )16/5٩رفعة )(، كفاية النبيه البن ال6/356)
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؛ فاألول ماَت بسببين: الحفر  (1)وإن َماتا معاً  فالحكم في كل واحٍد ما تقدم
وثَِقُل الثاني؛ فإن لم يكن الحفر عدواناً  فيجب على عاقلة الثاني دية األول  أو نصفها  

 .(2)هان  وإن كان عدواناً  وجب ِنصُفَها على عاقلة الثاني  ونصفها على الحافرفيه الوج
قال اإلمام: "ويجوز أن يـَُقال: ال ضمان على الثاني  ال تعلقاً  وال قراراً  ويجوز 

يتعلق لى الحافر  وهو فاعل لسبب التلف  فإالثاني في حكم المغرور باإلضافة أن يـَُقال: 
بت الرجوع على الحافر  كما يغرم المكَره على إتالف المال إذا الضمان به لفعله  ويث

ولب به في وجٍه  ثم يرجع على المكرِه  وفي كالمهم إشارة إليهما  واألولى األول  طُ 
 .(3)وهو قطع الطّلبة بالكلية عن الثاني  إذ ال َعهد بأنَّ العاقلة َتغرم ثم َترجع"  انتهى

 (4)/ىحٌد بعد واحٍد  فمن قال في األولى: دية األول علولو َتردَّى في البئر ثالثٌة  وا
هنا: ديُة األول على عاقلِة الثاني  والثالث  ومن قال ُهناك: ليس  (5)عاقلة الثاني  ]قال[

على الثاني إال النصف  قال هنا: على الثاني والثالث ثلثا الضمان  والثلُث الباقي على 
 .(6)الحافر إن كان متعدياً  وإال فهو هدر

  

                                  
 (.6/356(، روضة الطالبين للنووي )12/436انظر: العزيز للرافعي )(  1)
(، العزيز 1/42٩انظر: تتمحة اإلبحانحة للمتولي، رسححححححححححححححالحة علمية بتحقيق عبد الرحيم الحارثي )(  2)

 (.6/356(، روضة الطالبين للنووي )436-12/435للرافعي )
 (.16/5٩1نظر: نهاية المطلب للجويني )ا(  3)
 ./أ(41)نهاية اللوحة (  4)
 في ) (: ]فان[.(  5)
(، روضحححححححححة الطالبين للنووي 12/436(، العزيز للرافعي )1/432انظر: تتمة اإلبانة للمتولي )(  6)

 (.4/75(، أسنى المطالب لألنصاري )16/62(، كفاية النبيه البن الرفعة )6/356)
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يها؛ فتعلَّق بآخر  فسقط ف فوقع في بئٍر في محل عدواٍن، (2): لو زََلقَ (1)الثالث
فإن وقع كل منهما في جانب منها  َفديُة األول على حافر البئر  ودية الثاني على عاقلة 

 .(5)قاله الرافعي (4)ذا[غالباً أو ال  ]ك (3)األول  سواٌء كان الوقوع ]فيها يقتل[
 .(6): "دية الثاني في مال األول مغلظة"وقال اإلمام والغزالي في البسيط

فلو جذب الثاني ثالثاً  فديُة الثالث متعلقٌة بالثاني  وهل تكون عليه مغلظة أو 
 .(7)على عاقلته؟ حكمه حكم دية الثاني

لثاني فوق األول  وماتا  فديُة الثاني متعلقٌة باألول  وهل تكون في ماله ولو وقع ا
 .(٩)فيه الكالُم المتقدم بين اإلمام والغزالي  وبين الرافعي (1)مغلظة  أو على عاقلته؟ 

                                  
 الثالث. أي: الفرع(  1)
(، معجم اللغة 1/3٩1: يقال زلقا قدمه إذا زلا ولم تثبا. انظر: المعجم الوسحححححححححيط )زلق(  2)

 (.2/٩٩2العربية المعاصرة )
 في ) (: ]يقتل فيها[.(  3)
 ساقٌط في ) (.(  4)
وانظر: نهحححححايحححححة المطلحححححب  (،12/442( )12/437وهو المعتمحححححد. انظر: العزيز للرافعي )(  5)

(، تتمحححة اإلبحححانحححة للمتولي، رسححححححححححححححححالحححة علميحححة بتحقيق عبحححد الرحيم الححححارثي 16/513للجويني )
 (.  6/35٩( )6/356(، روضة الطالبين للنووي )1/431)

(، البسحححححححححححيط للغزالي، رسححححححححححححالة علمية بتحقيق عبد 16/513انظر: نهاية المطلب للجويني )(  6)
 (.625الرحمن القحطاني )

(، العزيز للرافعي 1/431(، تتمة اإلبانة للمتولي )16/513انظر: نهاية المطلب للجويني )(  7)
 (.6/35٩( )6/356(، روضة الطالبين للنووي )12/442( )12/437)

(، أسحححنى المطالب 6/356المعتمد: أنّها تكون على عاقلته. انظر: روضحححة الطالبين للنووي )(  8)
 (.76-4/75لألنصاري )

(، العزيز للرافعي 625(، البسححححححححححححححيط للغزالي )16/513نهححححايححححة المطلححححب للجويني )انظر: (  9)
(12/437.) 
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 :(1)وفي األول وجهان
 .(3): أنَّها َهَدر(2)أحدهما للخضري

لم يكن    ويُهَدُر النصف  وإنأنَّ ِنصَف ديته تجُب على عاقلِة الحافر وأصحهما:
 .(5()4)الحفر عداوناً  فاألول ُمْهَدر ]بال خالف[

 .(6)قال الرافعي: "ويحمل على هذه الحالة إطالق الكثيرين القول بإهدار األول"
 ولو َجَذب الثاني ثالثاً  فوقع عليهما وماتوا؛ فأمَّا األول  ففيه وجهان:

وي ا على عاقلة الثاني  وهو ما أورده البغأحدهما: يُهدر نصُف ديته  ويجب نصفه
 .(7)ع على قول الخضريفرَّ والروياني  وهو مُ 

اقلة الثاني  يجب ثُلث ديته على عف يهدر وهو ُمفرَّعٌ على الصحيح أنَّه  وأظهرهما:

                                  
 ه ا إذا كان الحفر عدواناً.(  1)
نسححححححححححبة إلى  : هو محمد بن أحمد المروزي اإلمام الكبير أبو عبد الله الخضححححححححححريالخضححححححححححري(  2)

ر رجل من جدوده، حدث عن القاضحححي أبى عبد الله الحسحححين بن إسحححماعيل المحاملي الخضححح
 واليره، تفقه عليه جماعة منهم األسححححححححححححتاذ أبو على الدقاق، والفقيه حكيم بن محمد ال يمونى

(، 2/276. انظر: ته يب األسحححماء واللغات للنووي )هححححححححححححححححح(312توفي رحمه الّله في عشحححر )
 (.1/224) لإلسنوي(، طبقات الشافعية 121-3/122طبقات الشافعية للسبكي )

 (.16/57انظر: كفاية النبيه البن الرفعة )(  3)
(، روضححححححححححة الطالبين للنووي 12/437سححححححححححاقٌط في النسححححححححححختين، والمثبا من العزيز للرافعي )(  4)

(6/356.) 
(، أسححححححححححححححنى المطالب 6/356(، روضححححححححححححححة الطالبين للنووي )12/437انظر: العزيز للرافعي )(  5)

 (.4/76نصاري )لأل
 (.12/437انظر: العزيز للرافعي )(  6)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/437(، العزيز للرافعي )7/226انظر: التهحح يححب للبغوي )(  7)

(6/357.) 
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 .(1)وثلثها على عاقلة الحافر
  (3)ه  ويجُب نصفها على عاقلة الحافر": "يُهَدر نصُف ديت(2)وقال ابن الحداد

 .(5)ولم يرتضوه (4)وأعرض عن النظر ]إلى تأثره بثقل الثالث[
ولو كان َحفُر البئر ليس عدواناً  سقط ثـُُلٌث آخر على القول األظهر  والنصف 

 .(6)على قول ابن الحداد
  ويأتي فيه (7)وأمَّا الثاني  فـَيـُْهَدر ِنصُف ديته  وتجب نصفها على عاقلة األول

   أنَّه مهدر.الوجه المتقدم عن الخضري
 وأمَّا الثالث  ففيه وجهان:

 َتِجُب ديته على عاقلة الثاني. أصحهما:

                                  
(، روضحححححححححححححححة 12/431(، العزيز للرافعي )514-16/513انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  1)

 (.4/76نصاري )(، أسنى المطالب لأل6/357الطالبين للنووي )
الكنـــــاني أبو بكر بن الححححححداد  ابن الححححححداد: هو محمحححححد بن أحمحححححد بن محمحححححد بن جعفر(  2)

هححححححححححححححححح(، وأخ  الفقه، عن أبي سحححعيد الفريابي، وعن بشحححر بن نصحححر، 264المصحححري، ولد سحححنة )
وجالس الشحححححححيخ أبا إسححححححححاق المروزي، وله كتاب أدب القضحححححححاء، وكتاب جام  الفقه، وكتاب 

هحححححح(. انظر: طبقات 344ت، مات يوم الثاثاء ألرب  بقين من المحرم، سنة )المسائل المولدا
-1/132( طبقات الشححححححححافعية البن قاضححححححححي شححححححححهبة )262-1/251الشححححححححافعيين البن كثير )

131.) 
 (.321انظر: المسائل المولدات البن الحداد، رسالة علمية بتحقيق عبد الرحمن الدارقي )(  3)
 (.12/431ثبا من العزيز للرافعي )ساقٌط في النسختين، والم(  4)
 (.6/357(، روضة الطالبين للنووي )12/431انظر: العزيز للرافعي )(  5)
(، أسححححححححححححححنى المطالب 6/357(، روضححححححححححححححة الطالبين للنووي )12/431انظر: العزيز للرافعي )(  6)

 (.4/76لألنصاري )
(، العزيز للرافعي 7/622(، التهححح يحححب للبغوي )16/514انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )(  7)

 (.6/357(، روضة الطالبين للنووي )12/431)
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 .(2)  وعاقلة األول نصفين(1)وثانيهما: أنَّها على ]عاقلة الثاني[
 ثالثة األولين وجوه: ولو َجَذَب الثالُث رابعاً  وماتوا جميعاً  ففي ال

 (4)/  فـََيِجُب الربع(3)أنَّ رُبع دية األول تسقط؛ ألنَّه مات بأربعة أسباب أصحها:
على عاقلة الحافِر  إن كان الحفر عدواناً  وإال هدر  والربُع على عاقلة الثاني  والربع 

ب ثلثها جعلى عاقلة الثالث  ]وأمَّا الثاني: فمات بثالثة أسباب  فيهدر ثلث ديته  وي
  وأمَّا الثالث: فمات بسببين  فتسقط ِنصُف ديته  (5)على األول  وثلثها على الثالث[

 .(6)ويجُب النصف اآلخر على عاقلة الثاني
أنَّه ال يجُب لألوِل شيٌء  ويُهدر نصف دية الثاني  ويجُب نصفها  والوجه الثاني:

 .(7)يها على عاقلة الثانعلى عاقلة األول  والثالث يُهَدُر نصف ديته  ويجب نصف
ضاً  َيِجَب لألوِل في صورة الثالثِة شيءٌ ]أي ن الالوجه: أقال الرافعي: "وقضية هذا 

 .(٩)لم يذكروه" (1)وإن[

                                  
 (.6/357في النسختين]عاقلته[، والمثبا من روضة الطالبين للنووي )(  1)
(، العزيز للرافعي 6/362(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )16/514انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  2)

 (.6/357(، روضة الطالبين للنووي )12/431)
 صدمة البتر، وثبَقُل الثاثة. وهي:(  3)
 ./ب(41)نهاية اللوحة (  4)
 ساقٌط في )ز(.(  5)
(، تتمححة اإلبححانححة للمتولي، رسحححححححححححححححالححة علميححة 515-16/514انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  6)

(، العزيز للرافعي 7/226(، التهحح يححب للبغوي )432-1/431بتحقيق عبححد الرحيم الحححارثي )
 (.351-6/357لبين للنووي )(، روضة الطا12/431-43٩)

(، 433-1/432(، تتمححححة اإلبححححانححححة للمتولي )16/517انظر: نهححححايححححة المطلححححب للجويني )(  7)
(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 12/43٩(، العزيز للرافعي )227-7/226التهححح يحححب للبغوي )

(6/351.) 
 (.12/43٩ساقٌط في النسختين، والمثبا من العزيز للرافعي )(  8)
 (.12/43٩لعزيز للرافعي )انظر: ا(  9)
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ية أن ُيجَعل ديُة الثالثِة اأُلول أثالثاً  فـَُيهَدر ثلثها  ويجب ثلث د الوجه الثالث:
ى عاقلة الث  وتجب ثلث دية الثاني علاألول على عاقلة الثاني  ]وثلثها على عاقلة الث

  ]وكذلك ُتجَعل ديُة الثالث أثالثاً  فيهدر (2)[(1)األول  وثلثها على عاقلة ]الثالث[
 .(4()3)ثلثها؛ ويجب ثلثها على عاقلة األول  وثلثها على عاقلة الثاني[

ر الحافر  إن كان الحفيجب لألول ربع الدية على عاقلة  أنَّه والوجه الرابع:
 .(5)عدواناً  وللثاني الثلث  وللثالث النصف

   لكن على من؟ فيه وجهان:(6)وعلى الوجوه كلها  َتِجُب ديُة الرابع كاملةً 
 .(7)على الثالث وأصحهما:أحدهما: على الجميع  

 (1)ومتى َوَجب على عاقلته ديةُ بعضهم  أو بعضها في هذه الصور  َوجبت الكفارةُ 

                                  
 (.12/43٩في ) ( ]الثاني[، والمثبا من العزيز للرافعي )(  1)
 ساقٌط في )ز(.(  2)
 (.12/43٩ساقٌط من النسختين، والمثبا من العزيز للرافعي )(  3)
(، 434-1/433انظر: تتمة اإلبانة للمتولي، رسحححححححححححححالة علمية بتحقيق عبد الرحيم الحارثي )(  4)

 (.6/351(، روضة الطالبين للنووي )12/43٩فعي )العزيز للرا
(، روضححححححححة الطالبين للنووي 12/43٩(، العزيز للرافعي )1/434) انظر: تتمة اإلبانة للمتولي(  5)

(6/351.) 
(، البيان للعمراني 227-7/226(، الته يب للبغوي )12/377انظر: الحاوي للماوردي )(  6)

 (.6/357روضة الطالبين للنووي )(، 12/43٩(، العزيز للرافعي )11/47٩)
(، البيان للعمراني 227-7/226(، الته يب للبغوي )12/377) للماورديانظر: الحاوي (  7)

 (.6/357(، روضة الطالبين للنووي )442-12/43٩(، العزيز للرافعي )412-11/47٩)
ْتر؛ ألَنَّها تسححححححححححححححتر ال َّنب وت هبه، : لغًة أصححححححححححححححلاْلَكفَّارَة(  8) ها من اْلكْفر بفتح اْلَكاف َوهو السححححححححححححححّ

ما يسححتغفر به اآلثم من صححدقة وصححوم ونحو ذلك، أو فعل ما من شححأنه أن يمحو  واصحطاحاٌ:
(، الفقحححه 2/7٩2(، المعجم الوسححححححححححححححيط )125. انظر: تحرير ألفحححاظ التنبيحححه للنووي )الححح نحححب

 (.3/311المنهجي على م هب الشافعي )
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 (2()1)نَّها هل تتجزأ؟في ماله  ويقع النظر في أ
ومن أُهِدَر دُمُه  أو شيٌء منه لِفعِلِه  ففي وجوِب الكفَّارة عليه الخالُف في أنَّ 

  (4()3)قاِتَل نفسه هل تلزمه الكفَّارة؟

                                  
(، مغني المحتححاا 6/35٩المعتمحد: أنَّ الكفححارة ال تتجزأ. انظر: روضحححححححححححححححة الطحالبين للنووي )(  1)

 (.4/17(، تحفة المحتاا للهيتمي )4/117للشربيني )
 (.6/35٩(، روضة الطالبين للنووي )12/442انظر: العزيز للرافعي )(  2)
(، مغني 6/35٩ضححححة الطالبين للنووي )المعتمد: أنَّه يجب على قاتل نفسححححه كفارة. انظر: رو (  3)

 (.4/17(، تحفة المحتاا للهيتمي )4/117المحتاا للشربيني )
 (.6/35٩(، روضة الطالبين للنووي )12/442انظر: العزيز للرافعي )(  4)
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 (1)الطرف الرابع: في اجتماع األسباب المتشابهة، التي تقتضي ]الشركة[
 من غير ترجيح، كاالصطدام ونحوه.

 : والمصطدمان: إمَّا أن يكونا ُحرين، أو رَقيقين.(2)]الصورة األولى[
فإن كانا ُحرين: فإمَّا أن يكونا ماشيين  أو راكبين؛ فإن كانا ماشيين  فسقطا  
وماتا  َفُكٌل منهما َشريٌك في قتل نفسه  وقتل صاحبه  وقتله نفسه َهَدر  فسقط نصف 

 .(3)ديته  وعلى اآلخر نصفها
تل اآلخر إن قُلنا: الكفارة ال تتجزأ  وإن قُلنا: تتجزأ وعلى ُكٍل منهما كفارة؛ لق

 .(4)وجب نصفها
 وهل تلزمُه كفارٌة لقتِل نفسه؟

ينبني على الخالف اآلتي: أنَّ قاتل نفسه هل يلزمه كفارة؟ إن قُلنا: نعم  وهو 
كفارة    (5)الصحيح  انبنى على أنَّ الكفارة هل تتجزأ؟ إن قُلنا: ال  وهو الصحيح ]لزمته[

 .(6)وإال فنصفها

                                  
 في )ز(: ]شركة[.(  1)
 زيادة يقتضيها السياق.(  2)
(، الته يب 363-6/362لي )(، الوسححححححححححيط للغزا16/464انظر: نهاية المطلب للجويني )(  3)

 (.6/35٩(، روضة الطالبين للنووي )12/442(، العزيز للرافعي )7/171للبغوي )
المعتمححد: أنَّ الكفححارة ال تتجزأ، وبنححاًء عليححه يجححب على كححل واحححد  كفححارة كححاملححة لقتححل اآلخر. (  4)

نووي (، روضحححححححححححححححححة الطحححالبين لل12/442(، العزيز للرافعي )7/171انظر: التهححح يحححب للبغوي )
 (.1/551(، النجم الوهاا للدميري )6/35٩)

 في ) (: ]لزمه[.(  5)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/442(، العزيز للرافعي )7/171انظر: التهحح يححب للبغوي )(  6)

 (.1/551(، النجم الوهاا للدميري )6/35٩)
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  ثم ينظر؛ فإن كانا تعمدا االصطدام  (1)وأمَّا الديُة  فَيِجُب نصف دية كل منهما
 فوجهان:

نصف دية   (3)/  أنَّ الحاصل ِشبُه عمٍد  فيكون(2)وينسُب إلى النصُّ  أصحهما:
 كٍل منهما على عاقلة اآلخر مغلظة.

  وعلى (4)ل منهما مغلظةوالثاني: أنَّه عمٌد محض  فتجب نصف الدية في تركة ك
هذا لو مات أحدهما دون اآلخر  ففي وجوب القصاص عليه الخالف في شريك 

 .(6()5)النفس
  (٩)  وخطأ محض(1)  وشبه عمدٍ (7)َوَقسََّم هؤالِء االصطدام إلى: َعمد َمحض

فقالوا: إذا اصطدما مقبلين وقصدا االصطدام  فذلك عمٌد محض  وإن حصل من غير 
                                  

ين للنووي (، روضحححححححححححححححة الطححالب12/442(، العزيز للرافعي )7/171انظر: التهحح يححب للبغوي )(  1)
(6/35٩.) 

 (.7/211انظر: األم للشافعي )(  2)
 ./أ(41)نهاية اللوحة (  3)
(، البيان 1/466انظر: تتمحة اإلبحانحة للمتولي، رسححححححححححححححالة علمية بتحقيق عبد الرحيم الحارثي )(  4)

(، 6/35٩(، روضححححححححححححححححححة الطححححالبين للنووي )12/441(، العزيز للرافعي )11/466للعمراني )
 (.1/551يري )النجم الوهاا للدم

(، 6/173المعتمد: وجوب القصحححححاص على شحححححريك النفس. انظر: روضحححححة الطالبين للنووي )(  5)
 (.4/24(، تحفة المحتاا للهيتمي )4/31مغني المحتاا للشربيني )

ن ب(، كفححايححة النبيححه ال12/441(، العزيز للرافعي )16/466انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  6)
 (.16/45الرفعة )

: هو قصحححححححححد الفعل والشحححححححححخص بما يقتل الالباً. انظر: منهاا الطالبين للنووي العمد المحء(  7)
(461.) 

: هو قصحححححححححد الفعل والشحححححححححخص بما ال يقتل الالباً. انظر: منهاا الطالبين للنووي شحححححححححبه العمد(  8)
(461.) 

: هو أالَّ يقصححححححححححد الفعل أو الشححححححححححخص بما يقتل الالباً. انظر: منهاا الطالبين الخطأ المحء(  9)
 (.461للنووي )



 دراسةً وتحقيقًا....... هـ(727الجواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي )ت:

 

019 

 .(2)  َوَجْعُلُهم حصوله من غير قصٍد شبُه عمٍد  ليس بواضح(1)ه عمدقصٍد فهو شب
ما إذا قصدا االصطدام  لكن اصطدام  وينبغي أن يكون على هذا شبُه العمد

 مثُلُهَما ال يقتل غالباً.
  أو (3)ا ]أعميين[وإن لم يَتعمَدا االصطدام؛ بأن اتفَق ذلك في ظُلمٍة أو كان

مدبرين  فاصطدما من خلٍف  أو كان كٌل منهما غافاًل عن اآلخر  فهو خطٌأ محض  
 .(4)َتِجُب به على عاقلة كٍل منهما نصُف دية اآلخر مخففة

 .(5)وإن َتعمََّد أحُدُهما الصدمة دون اآلخر  فلكٍل منهما ُحْكُمه
ف؛ بأن  عفاً  وبين أن يختلوال فرق في االصطدام بين أن يتفق سيرهما قوًة وض

كان أحدهما يعدوا واآلخر يمشي  وال بين أن يكونا مقبلين  أو مدبرين  أو أحُدُهما 
أو مستلقين  أو أحُدُهما منكباً واآلخر  (6)مقباًل واآلُخر مدبراً  وال بين أن يقعا منكبين

 .(7)مستلقياً 

                                  
 (.12/441(، العزيز للرافعي )467-16/466انظر: نهاية المطلب للجويني )(  1)
 (.12/441فعي )قاله الرافعي. انظر: العزيز للرا(  2)
 في ) (: ]أعمش[.(  3)
(، الته يب 1/466انظر: تتمة اإلبانة للمتولي، رسححححححالة علمية بتحقيق عبد الرحيم الحارثي )(  4)

(، روضة الطالبين 12/441(، العزيز للرافعي )11/466(، البيان للعمراني )7/171للبغوي )
 (.6/35٩للنووي )

(، النجم الوهححححححاا 12/441(، العزيز للرافعي )17٩-7/171انظر: التهحححححح يححححححب للبغوي )(  5)
 (.1/551للدميري )

(، المعجم الوسححححححححححيط 3٩/372: أي انقلب على وجهه. انظر: تاا العروس للزبيدي )انكب(  6)
(2/771.) 

ين للنووي (، روضححححححححة الطالب12/442(، العزيز للرافعي )12/324انظر: الحاوي للماوردي )(  7)
 (1/3٩2(، قوت المحتاا لألذرعي )6/362)
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تلقيًا فالمنكب هدر  : "إذا سقط أحدهما منكبًا واآلخر مس(2)[(1)وقال ]المزني
 .(5)قوالً" (4)  وخرََّجُه ابن ]القاص[(3)وضمان المستلقي على عاقلة المنَكب"

؛ فإن هلكت (6)وإن كان المصطدمان راكبين  فالحكم في الكفارة والدية  ما تقدم
  وال (1)كٍل منهما نصف قيمة دابة اآلخر  وقد تقُع في التقاص  (7)الدابتان  ففي ]تركة[

 .(٩)ية في التقاصتقع الد
  

                                  
ولد  ،المزني: هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو اإلمام الجليل أبو إبراهيم المزني(  1)

نَّف كتحابًحا مفرًدا على مح هبه ال على م هب الشححححححححححححححافعي، حّدث عن ه175سححححححححححححححنحة ) (، صححححححححححححححَ
توفي في رمضحححححححححححححححان سححححححححححححححنححة  ،عي، ونعيم بن حمححاد، روى عنححه ابن خزيمححة، والطحححاويالشحححححححححححححححاف

( طبقات الشحححافعية للسحححبكي 2/215) هححححححححححححححححح(. انظر: ته يب االسحححماء واللغات للنووي264)
(2/٩3-٩5.) 

 في ) (: ]المتولي[.(  2)
ي (، روضححححححححة الطالبين للنوو 12/442(، العزيز للرافعي )12/324انظر: الحاوي للماوردي )(  3)

(6/362.) 
 في )ز(: ]القطان[.(  4)
 (.5٩2انظر: التلخيص البن القاص )(  5)
(، روضحححححححححححححححة 12/441(، العزيز للرافعي )465-16/464انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  6)

 (.1/3٩4(، قوت المحتاا لألذرعي )6/35٩الطالبين للنووي )
(، روضححححححححححححححة الطالبين للنووي 12/414في النسححححححححححححححختين ]دية[، والمثبا من العزيز للرافعي )(  7)

(6/35٩.) 
ابَه جعل كلُّ واحد منهم حسححح: هو أن يصحححبح القصحححاص مناصحححفة بين الطرفين، أو هو التقاص(  8)

(، لسححححححححححححان العرب البن 1/212. انظر: ته يب اللغة البن فارس )في مقابل حسححححححححححححاب اآلخر
 (.3/1123العربية المعاصرة )معجم اللغة (، 7/76منظور )

(، 467-1/466انظر: تتمة اإلبانة للمتولي، رسحححححححححححححالة علمية بتحقيق عبد الرحيم الحارثي )(  9)
 (.6/35٩(، روضحة الطالبين للنووي )12/441(، العزيز للرافعي )7/171الته يب للبغوي )
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وال فـَْرَق بين أن تختلف الدابتان في الجنس؛ بأن يكون أحدهما بعيراً أو فرساً  
 .(1)واآلخُر بغالً أو حماراً  وال في القوة؛ بأن تكون أحدهما ضعيفًة  واألخرى قوية

قال اإلمام: "لكن لو كانت الضعيفة  بحيث يقطع؛ بأنَّه ال أثر لحركتها مع ُقوِة 
رى  فال يُناط بحركتها ُحْكم؛ َكَغرز اإلبرة في جلد الَعِقب مع الجراحات اأُلخ

 .(2)العظيمة"
ين  كما إذا جريا  فاصطدمتا من خلٍف  أو قبلَ ين  أو مُ دبرَ وال بين أن يكونا مُ 

 .(3)إحداهما مقبلة  واألخرى مدبرة
بان  بان مغلو الدابتان؛ فإن غلبتا وَجرَى االصطدامان والراك (4)هذا إذا لم ]تغلب[

 فطريقان:
 (5)/فيه قوالن: أحدهما:

 أحدهما: أنَّ هالك النفسين والدابتين مهدر.
 (6)وهو المنصوص والذي أورده العراقيون أنَّ الحكم  كما لو ]لم[ وأظهرهما:

 يكونا مغلوبين.

                                  
ز للرافعي (، العزي7/171(، التهححححححح يحححححححب للبغوي )12/324انظر: الححححححححاوي للمحححححححاوردي )(  1)

 (.6/362(، روضة الطالبين للنووي )12/442)
 (.16/466انظر: نهاية المطلب للجويني )(  2)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/442(، العزيز للرافعي )7/171انظر: التهحح يححب للبغوي )(  3)

 (.4/76(، أسنى المطالب لألنصاري )6/362)
 في )ز(: ]يعلم[.(  4)
 .(/ب41)نهاية اللوحة (  5)
 ساقٌط في ) (.(  6)
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 .(1)القطع بالقول الثاني والطريق الثاني:
 ها  أو سابقها  فأتلفت مااًل  هلويجري الخالُف فيما إذا َغَلبِت الدابُة راكب

 (2)يضمنه؟
ولو غلبت دابُة أحدهما دون اآلخر  ففي المغلوب الطريقان  وحكم اآلخر ما 

 .(3)تقدم
 .(4)ولو اصطدم راكٌب وماٍش  لطوله  فالحكم ما تقدم

الدابة  هو فيما إذا كانت ملك الراكب؛ فإن   (5)وما َتقدَّم من إهداِر نصف ]قيمة[
 .(1)  لم يُهَدر منها شيءٌ (7)  أو إجارةٍ (6)ه  بإعارةٍ كانت في يد

                                  
(، العزيز 112-7/111(، التهححح يحححب للبغوي )16/467انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )(  1)

(، النجم الوهحححححاا 362-6/35٩(، روضحححححححححححححححححححة الطحححححالبين للنووي )442-12/441للرافعي )
 (.1/552للدميري )

طححالبين (، روضحححححححححححححححة ال12/442(، العزيز للرافعي )112-7/111انظر: التهحح يححب للبغوي )(  2)
 (.6/362للنووي )

 (.531انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق محمد ثابا محمد )(  3)
(، روضححححححححة الطالبين للنووي 12/442(، العزيز للرافعي )12/324انظر: الحاوي للماوردي )(  4)

 (.1/3٩5(، قوت المحتاا لألذرعي )6/362)
 (.12/443العزيز للرافعي ) ساقٌط في النسختين، والمثبا من( 5)
(، التعريفحححات 12: هي تمليحححك المنحححاف  بغير عوي. انظر: التعريفحححات للجرجحححاني )اإلعحححارة(  6)

 (.16الفقهية للبركتي )
(، التعريفححات الفقهيححة 12ريفححات للجرجححاني ): هي تمليححك المنححاف  بعوي. انظر: التعاإلجححارة( 7)

 (.16للبركتي )
(، النجم الوهاا للدميري 6/361(، روضة الطالبين للنووي )12/443انظر: العزيز للرافعي )(  8)

 (.4/76(، أسنى المطالب لألنصاري )1/552)
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  (2)[(1)قال البغوي: "ولو َشدَّ ُعنق أحد بعيريه  باآلخر وتركهما في ]المسرح
فدخل بعير آلخر بينهما  فهلك من َجذبِة الحبل أحُد البعيرين  فال ضمان  إال أن يكون 

 .(3)ذلك البعير معروفاً بالفساد والَعّض"
المصطدمان صبيين  أو مجنونين؛ فإن كانا ماشيين  أو راكبين ركبا وإن كان 

  إال أنَّا إذا أوجبنا الديَة هناك مغلظًة  (4)بأنفسهما  فحكمهما حكم الَبالَِغين الَعاِقَلين
 (5)فينبني ُهنا على أنَّ الصبي والمجنون  هل لهما عمٌد  أو ال؟

  إمَّا عليهما مغلظة  إن قُلنا: محضإن قُلنا: لهما عمٌد  َوَجَبت ديُة العمِد ال
يكون  (6)  أو على العاقلة إن قُلنا: ال يـَُتصور فيه ذلك  يـَُتصور فيه العمد المحض
 .(7)مخففة  كذا قاله اإلمام الواجب دية الخطأ المحض

 والقياس أن نوجبها مغلظٌة في مالهما.
 .(1)"إنما يتصور ممن يتصور منه العمد المحض قال اإلمام: "وشبه العمد

                                  
لحححدواب لترعى. انظر: تهححح يحححب اللغحححة للهروي : هو المرعى الححح ي تسححححححححححححححرح فيحححه االمسححححححححححححححرح(  1)

 (.6/465(، تاا العروس للزبيدي )4/175)
 (.334في النسختين ]السرا[، والمثبا من فتاوى البغوي )(  2)
 (.334انظر: فتاوى البغوي، رسالة علمية بتحقيق يوسف القرزعي )(  3)
لتهحححح يححححب للبغوي (، ا6/363(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )5/٩2انظر: المهحححح ب للشححححححححححححححيرازي )(  4)

 (.6/361(، روضة الطالبين للنووي )11/467(، البيان للعمراني )7/17٩)
(، النجم 6/145المعتمد: أنَّ عمد الصححححبي والمجنون عمد. انظر: روضححححة الطالبين للنووي )(  5)

 (.4/13(، تحفة المحتاا للهيتمي )1/342الوهاا للدميري )
 .يس لهما عمد[]وإن قُلنا: لزيادة يقتضيها السياق (  6)
(، العزيز 7/17٩(، وانظر: التهححح يحححب للبغوي )16/477انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )(  7)

 (.1/552(، النجم الوهاا للدميري )12/443للرافعي )
 (.16/477انظر: نهاية المطلب للجويني )(  8)
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 :(1)لصبي  بأنَّ فيه ]قولين[وكذلك َعبـََّر جماعة عن عمد ا
 .(2)أحدهما: أنَّه عمد  والثاني: أنَّه خطأ
عليهما واليٌة وكان واحداً  لزمه كفارتان   (3)وإن أركبهما أحٌد؛ فإن لم َيُكن ]له[

 .(4)وقيمتا الدابتين  وعلى عاقلته دية الراكبين دون عاقلتهما
في الكِل  مضاٌف إلى كٍل  وإن أَرَْكَب هذا واحداً  وهذا آخر؛ فنصُف الهالكِ 

منهما  فعلى كل واحٍد  نصف قيمة كٍل من الدابتين  وعلى عاقلة كٍل منهما  نصفا 
 .(5)ديتي الصبيين على الصحيح

 .(1)ب دية من أركبه": "َيِجُب على عاقلة كِل ُمركِ (7)وابن المرزبان (6)وقال الداركي

                                  
 في ) (: ]قوالن[.(  1)
 (.542بتحقيق محمد ثابا محمد )انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسالة علمية (  2)
 ساقٌط في ) (.(  3)
(، روضحححححححححححححححة 12/443(، العزيز للرافعي )471-16/477انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  4)

 (.1/553(، النجم الوهاا للدميري )6/361الطالبين للنووي )
فعي (، العزيز للرا7/17٩(، التهححح يحححب للبغوي )16/471انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )(  5)

 (.6/361(، روضة الطالبين للنووي )12/443-444)
إسححححاق  ، تفقه على أبى الداركي: هو عبد العزيز بن عبد الله بن محمد أبو القاسحححم الداركي(  6)

زبان، ر وعليه تفقه الشحيخ أبو حامد اإلسفراييني بعد موت الشيخ أبى الحسن بن الم ،المروزي
هححححححححححححححح(. انظر: ته يب 375وأخ  عنه: أبو القاسم األزهري واليره من أهل اآلفاق، مات سنة )

 (.331-3/332( طبقات الشافعية للسبكي )264-2/263األسماء واللغات للنووي )
حامد  شيخ الشيخ أبى الحسن البغدادي،أبو  ابن المرزبان: هو علي بن أحمد بن الححححَمححححرزُبان(  7)

اإلسحححححححححفراييني إمام طريقة العراقيين، تفقه عليه أبو حامد اإلسححححححححححفراييني أول قدومه بغداد، توفى 
هححححححححححححححححححح(، بعد شححححيخه ابن القطان بسححححب  سححححنين. انظر: ته يب االسححححماء 366في رجب سححححنة )
 (.3/346( طبقات الشافعية للسبكي)2/214واللغات للنووي )

(، المطلب العالي البن 16/4٩(، كفاية النبيه البن الرفعة )12/444انظر: العزيز للرافعي ) ( 8)
 (.542الرفعة، رسالة علمية بتحقيق محمد ثابا محمد )
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لـُمرِكب المتعدِّي  َيضمن الصبيَّ ؛ ألنَّ ا(1)قال الشيخ أبو حامد: "والصواب األول
الذي أَركبه  وجنايته على غيره  حتى لو َوَقع الصبيُّ  ومات  يلزمه الضمان  ولو َجنى 
على غيره  يضمُن ذلك الغير  وال يضمن جناية الغير على الصبي الذي أركبه  فال يصح 

 .(2)ر"إطالق القول بأنَُّه َيضمن من أركبه  ألنَّ نصفه فات بجناية الغي
الرافعي: "والذي أطلقه ِمن أنَُّه لو َوَقَع الصبيُّ الذي أركبه  ومات  يضمنه  (3)/قال

ُه  لزمه  فيه تفصيل  قال صاحب التتمة: إن كان ِمثُله ال يستمسك على الدابَّة  ولم يشدَّ
الضمان  وإن كان يستمسك؛ فإن كان ينقله من موضٍع إلى موضع  فال ضمان؛ أَرَْكَبُه 

  يُّ أو َغيرُُه  وإن أَرَْكبه لُيعلَمُه الفروسية  فهو كما لو تلف في يد السبَّاح  قال: وفيالول
 .(4)كل واحد من اإلطالق والتفصيل َتوقُّف"  انتهى

وُيْحَتَمل أن يكون ُمراد المتولي بقوله: "إذا كان يَنُقُله من موضٍع إلى موضع" إذا  
 وإن َجنى على غيره  َيضمُن ذلك الغير" علىكان بإذن وليه  وأن َيكون قوُل الشيخ: "

 .(6)ركوبه؛ بَِأن َوقع على شيٍء فأتلفه (5)ما إذا كانت الجناية ]بسبب[
 .(1)  فيما إذا كان الصبيُّ المرَكب غير مميز(7)الجزُم بما قااله وفي تعليق القاضي

                                  
يتي د اأي: على كل واحد  منهما نصححححححححف قيمة الدابتين، وعلى عاقلة كل واحد  منهما نصححححححححف(  1)

 الصبيين.
(، المطلب العالي البن الرفعة، رسحححححالة علمية بتحقيق محمد 12/444انظر: العزيز للرافعي )(  2)

 (.543-542ثابا محمد )
 ./أ(42)نهاية اللوحة (  3)
(، وانظر: تتمة اإلبانة للمتولي، رسححححححححححححالة علمية بتحقيق عبد 12/444انظر: العزيز للرافعي )(  4)

 (.462-1/461الرحيم الحارثي )
 ساقٌط في ) (.(  5)
 (.543العالي البن الرفعة ) انظر: المطلب(  6)
 (.544أي: بما قاله الداركي وابن المرزبان. انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  7)
 (.544انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  8)
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 وإن أَرَكبَـُهما ولياهما  فإن كان لمصلحِتِهما  ففي الضمان  وجهان:
 أنَـُّهَما ال يضمنان  وهو ظاهر النص. ُحُهما:أص

 .(1)وثانيهما: ويُنَسب إلى القفال أنَـُّهَما َيضمنان
ر مهمٍة؛ يوقيدهما اإلمام وتَبعه الغزالي بما إذا كان اإلركاب للتَّفرُّج  أو لحاجٍة غ

جمه  حَ  ركابه؛ لنقله من مكاٍن إلى مكان  فال َيضَمن قطعاً؛ كما لوإفأمَّا إذا احتاج إلى 
 .(2)أو َفصده للحاجة

 .(3)وفي المسألة المقيس عليها وجه: أنَّ الضمان يجب
ونحوها على ما ذكره  مخصوصان بما إذا كانت  (4)والوجهان في اإلركاِب ]للزينة[

 .(1)  فيضمن قطعاً (7)جموحةً  (6)مضمونة؛ فأمَّا إذا أَرَكَبُه دابًة شموسةً  (5)]السالمة[

                                  
(، العزيز 112-7/17٩(، التهححح يحححب للبغوي )16/471انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )(  1)

 (.16/4٩(، كفاية النبيه البن الرفعة )6/362بين للنووي )(، روضححة الطال12/444للرافعي )
(، وانظر: 6/363(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )47٩-16/471انظر: نهحايححة المطلحب للجويني )(  2)

 (.6/362(، روضة الطالبين للنووي )445-12/444العزيز للرافعي )
(، 544محمححد ) انظر: المطلححب العححالي البن الرفعححة، رسحححححححححححححححالححة علميححة بتحقيق محمححد ثححابححا(  3)

 (.4/226(، تحفة المحتاا للهيتمي )266-٩/265النجم الوهاا للدميري )
 (.12/445في النسختين ]المرتبة[، والمثبا من العزيز للرافعي )(  4)
 ساقٌط في ) (.(  5)
(، 1/4٩4ها. انظر: المعجم الوسيط ): أي النفور العسرة التي ال تترك أحد يركبدابة شموس(  6)

 (.٩2التعريفات الفقهية للبركتي )
 رالمصحححححححححباح المني: عصحححححححححا أمر صحححححححححاحبها فغلبته وخَرجا عن سحححححححححيطرته. انظر: دابة جموح(  7)

 (1/31٩(، معجم اللغة العربية المعاصرة )1/127)
(، قوت المحتحححاا 12/445(، العزيز للرافعي )16/47٩ويني )انظر: نهحححايحححة المطلحححب للج(  8)

 (.1/37٩لألذرعي )
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 .(1)الولي  كإركاب الولي وإركاب األجنبي بإذن
ولو َتعدَّى الـُمرِكب بإركاب الصبي  وَتعدَّى الصبي باالصطدام  أو بإتالف شيء  

 .(2)فالمنقول أنَّ الضمان ُيَحاُل على الـُمرِكب
؛ واستحسنه (3)وقال الغزالي: "ُيْحَتَمل أن ُيَحال على الصبي  إذا جعلنا له عمداً"

قيل به  كالحكُم فيما لو ركبا بأنفسهما  وحقه أن يُقال  : "الحكُم إن(4)الرافعي  وقال
بمثله في الحفر  حتى لو ألقى الصبيُّ نفسُه في البئِر عمداً  يكوُن الضمان على عاقلِة 

 .(5)الحافر"
نصُف  (6)وإن كان المصطدمان رقيقين؛ فإن َمات أحُدُهما دون اآلخر  ]وجب[

 .(1)قيمِة الدابة التي تحته  إن كان راكباً وتَِلَفت   ونصفُ (7)قيمِتِه متعلِّقاً برقبِة الحي
بنصف القيمة المتعلَِّقة برقبة  (٩)وإن أثَـَّر االصطداُم في الحي نُقصاناً  َتعلق أرُشهُ 

                                  
 (.545-544(، المطلب العالي البن الرفعة )16/4٩انظر: كفاية النبيه البن الرفعة )(  1)
(، البسحححححححححححيط للغزالي، رسحححححححححححالة علمية بتحقيق عبد الرحمن 6/363انظر: الوسحححححححححححيط للغزالي )(  2)

لعالي البن الرفعة، رسححححححححححححححالة علمية بتحقيق محمد ثابا محمد (، المطلب ا634القحطحاني )
(547.) 

 (.6/363انظر: الوسيط للغزالي )(  3)
 أي: الرافعي.(  4)
 (.12/444انظر: العزيز للرافعي )(  5)
 في ) (: ]وجبا[.(  6)
(، روضححححححححححححححة الطالبين 12/446(، العزيز للرافعي )16/471انظر: نهحاية المطلب للجويني )(  7)

 (.541(، المطلب العالي البن الرفعة )1/554(، النجم الوهاا للدميري )6/362ي )للنوو 
 (.4/11٩(، مغني المحتاا للشربيني )54٩انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  8)
الرشححححححححححححححوة، واألرش ة، والتحريش، واإلالراء، و لحححه معحححان  كثيرة منهحححا: الخصححححححححححححححومححح :: لغحححةً األرش(  9)

اصححطاحاً: دية الجراحات الير المقدرة، وهو اسححٌم للمال الواجب على ما دون النفس. انظر: 
 (.17/63(، تاا العروس )17(، التعريفات للجرجاني )11/27٩ته يب اللغة للهروي )
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 .(1)الحي  وجرت أقوال التقاص فيه  إن قُلنا: األرش ال يتعلق بذمته كما سيأتي
 .(2)من بيعه  فهما مهدران وإن ماتا: إمَّا معاً  أو مرتباً وقبل التمكين

تقاصاً  وإن  (3)/وقال اإلمام: "إن كانا متساويي القيمة  سقط أحدهما باآلخر
 .(5)  والفاضل َيسُقط؛ لفوات محله"(4)تفاوتا فيها  جرى التَّقاص في ]المساوي[

 وهو منهُ تفريٌع على أنَّ أرش جناية العبد  تَثُبُت في ذمته  وال فرق في اإلهدار بين
 .(6)ن يكون العبدان بالغين  أو صغيرين  إذا ركبا بأنفسهماأ

وإن كان أحدهما عبداً واآلخر حراً؛ فإن مات العبُد  فنصُفُه َهَدٌر  ويجب نصف 
قيمته  ويكون على الحر  أو على عاقلته  فيه الخالف اآلتي في أنَّ قيمة الرقيق هل 

 (1)(7)تتحملها العاقلة؟
  وإن ماتا معاً  فإن قُلنا: (٩)ُف ديته متعلقاً برقبة العبدوإن مات الحرُّ  َوَجب نص

قيمة العبد ال تتحملها العاقلة  وجب نصف قيمة العبد في تركة الحر  ووجب لورثته 
                                  

(، تحفححة 4/11٩(، مغني المحتححاا للشححححححححححححححربيني )54٩انظر: المطلححب العححالي البن الرفعححة )(  1)
 (.4/11اا للهيتمي )المحت

(، العزيز للرافعي 7/112(، التهححححححح يحححححححب للبغوي )12/327انظر: الححححححححاوي للمحححححححاوردي )(  2)
 (.54٩(، المطلب العالي البن الرفعة )6/362(، روضة الطالبين للنووي )12/446)

 ./ب(42)نهاية اللوحة (  3)
 في ) (: ]الماضي[.(  4)
 (.16/471انظر: نهاية المطلب للجويني )(  5)
 (.54٩قاله ابن الرفعة. انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  6)
(، تحفة المحتاا 4/11٩المعتمد: أنَّها تتحملها العاقلة. انظر: مغني المحتاا للشحححححححححربيني )(  7)

 (.1٩-4/11للهيتمي )
(، 12/446(، العزيز للرافعي )7/112(، الته يب للبغوي )6/363انظر: الوسيط للغزالي )(  8)

 (.363-6/362وضة الطالبين للنووي )ر 
(، النجم الوهاا للدميري 6/363(، روضة الطالبين للنووي )12/446انظر: العزيز للرافعي )(  9)

(1/554.) 



 دراسةً وتحقيقًا....... هـ(727الجواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي )ت:

 

039 

 .(1)نصف ديته متعلقاً بنصف قيمته  فإن تساويا تقاصا
ذلك  نقال الرافعي: "ولُيحَمل ذلك على أنَُّه يقع في صورة التقاّص  ثم إنَّما يكو 

  وقد قيده ابن (3)اإلبل  ورجع الواجب إلى القيمة" (2)إذا اتََّحَد الجنس  بأن أُعوزت
 .(5)  بما إذا اتحد الجنس(4)الصباغ

: "ال تقاص إال باتفاقهما؛ ]فإن الدية إبل  والقيمة (6)وقال القاضي الطبري
الحر  وإن كان   وإن كان ِنصُف القيمة أكثر  فللسيد أخذ الزيادة من تركة (7)نقد[

 .(1)نصف الدية أكثر  فالزيادة مهدرة  إذ ليس لها محل تتعلق به"

                                  
(، العزيز للرافعي 7/112(، التهححححححح يحححححححب للبغوي )12/327انظر: الححححححححاوي للمحححححححاوردي )(  1)

 (.6/363(، روضة الطالبين للنووي )12/446)
(، المعجم 2/437) المصححححححححباح المنير: يقال أعوز الشححححححححيء إذا َعزَّ فلم يُوجد. انظر: أعوزت(  2)

 (.2/636الوسيط )
 (.12/446انظر: العزيز للرافعي )(  3)
 ابن الصححححححححباغ: هو عبد السححححححححيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد، أبو نصححححححححر ابن الصححححححححباغ(  4)

هححححححححححح(، أخ  عن القاضي أبي الطيب الطبري وصنف الشامل واليره، 422، ولد سنة )البغدادي
-1/464انظر: طبقات الشححححافعيين البن كثير ) هحححححححححححححححححح(.477توفي في جمادى األولى سححححنة )

 (.252-1/251(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )465
 (.552البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق محمد ثابا محمد )انظر: المطلب العالي (  5)
ن م القاضححححححي الطبري: هو طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمرو القاضحححححي أبو الطيب الطبري(  6)

، وعلى ابن كج، وحضحححححر مجلس الشحححححيخ على أبي علي صحححححاحب ابن القاص طبرسحححححتان، تفقه
تصحححر شحححرح مخ ،د اإلسحححفراييني، روى عنه الخطيب البغدادي وأبو إسححححاق الشحححيرازيأبى حام

انظر: ته يب األسماء  هح(.452هحح(، وتوفى سنة )341سنة ) المزني، َوصَّف ُكتًبا كثيرة، ولد
 (.16-5/12(، طبقات الشافعية للسبكي)24٩-2/247واللغات للنووي )

 في ) (: ]فان الدابة إبل والدية نقد[.(  7)
 (.7٩5انظر: التعليقة الكبرى للطبري، رسالة علمية بتحقيق مرضي الدوسري )(  8)
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  فنصف قيمته على عاقلة الحر  ويتعلق (1)وإن قُلنا: أنَّ قيمة العبد تتحملها العاقلة
  ويُعَطى نصُف دية الحر (2)به نصف دية الحر  فيأخذ سيده من العاقلة نصف ]القيمة[

 .(3)ن ما أخذه  أو من غيرهإلى ورثته  إمَّا من عي
 فإن تساويا فوجهان:

 .(4)أحدهما: أنَّ السيد يأخذ نصف القيمة  ويُعطي نصف الدية
 .(5)والثاني: أنَّ الحق ينتقل إلى ورثة الحر  وليس للسيد أن يقبض

فيما إذا كان نصف القيمة أقل أيضاً  وال تقاص هنا  إال أن تكون  (6)وهو يأتي
  وفي أنَّه مقيد باتحاد الجنس  (1)أقوال التقاص  كذا أطلقوه (7)ء ]فيه[ورثته عاقلته  فيجي

 كما تقدم.
 .(٩)وقيده ابن الصباغ به  وفيه نظٌر أيضاً من أجل التأجيل

                                  
-4/11(، تحفة المحتاا للهيتمي )4/11٩وهو المعتمد. انظر: مغني المحتاا للشربيني )(  1)

1٩.) 
 في ) (: ]الدية[.(  2)
فعي (، العزيز للرا7/112(، التهححححححح يحححححححب للبغوي )12/327انظر: الححححححححاوي للمحححححححاوردي )(  3)

 (.6/363(، روضة الطالبين للنووي )12/446)
(، مغني المحتححححاا للشححححححححححححححربيني 6/363وهو المعتمححححد. انظر: روضححححححححححححححححححة الطححححالبين للنووي )(  4)

 (.4/1٩(، تحفة المحتاا للهيتمي )4/11٩)
(، المطلحب العالي البن الرفعة، رسححححححححححححححالة علمية 321-12/327انظر: الححاوي للمحاوردي )(  5)

 (.551-552حمد )بتحقيق محمد ثابا م
 أي: ويأتي الوجهان.(  6)
 ساقٌط في )ز(.(  7)
(، العزيز للرافعي 7/112(، التهححححححح يحححححححب للبغوي )12/327انحظر: الححححححححاوي للمحححححححاوردي )( 8)

 (.551-552) (، المطلب العالي البن الرفعة12/446)
 (.553-552انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  9)
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قال اإلمام: "فالوجه أن يثبت لورثة الحر مطالبة العاقلة بنصف القيمة وإن كان 
 .(1)ملكاً للسيد؛ ليتوثقوا به"

د   فقتلُه أجنبٌي  ثبَت للمجنيِّ عليه مطالبُة قاتل العب(2)األرُش برقبتهوكذا إذا َتعلََّق 
  قال الرافعي: "وليكن (4()3)بالقيمة  وثـََبت للمرتهن مطالبةُ قاتِل العبد المرهون ]بالقيمة[

 .(6()5)هذا مبنياً على أنَّه هل للمرتهن أن يخاصم الجاني؟"
؛ فإن كانتا (7)اصطدام الرجلينوإن كان المصطدمان امرأتين  فحكمهما حكم 

أربُع كفاراٍت على  (1)/حاملتين؛ فإن كانتا ُحرَّتَين  َوَجَب في تركِة كلِّ واحدٍة منهما
 .(٩)الصحيح في إيجاب الكفارة على قاتل نفسه  وأنَّها ال تتجزئ

  وإن قلنا: أنَّها (12)فإن قُلنا: ال تجب على قاتل نفسه  وجب ثالث ]كفارات[
 .(12)كفارة  (11)ب ثالثة ]أنصاف[تتجزئ  وج

                                  
 (.16/472يني )انظر: نهاية المطلب للجو  ( 1)
 أي: برقبة العبد.(  2)
 (.12/446ساقٌط في النسختين، والمثبا من العزيز للرافعي )(  3)
 (.6/363(، روضة الطالبين للنووي )12/446انظر: العزيز للرافعي )(  4)
(، روضححححححححححة الطالبين 12/446المعتمد: ليس له أن يخاصححححححححححم الجاني. انظر: العزيز للرافعي )(  5)

 (.6/633للنووي )
 (.12/446انظر: العزيز للرافعي )(  6)
 (.6/362(، روضة الطالبين للنووي )12/445انظر: العزيز للرافعي )(  7)
 ./أ(43)نهاية اللوحة (  8)
(، العزيز للرافعي 11/461(، البيححححان للعمراني )364-6/363انظر: الوسححححححححححححححيط للغزالي )(  9)

 (.554-1/553جم الوهاا للدميري )(، الن6/362(، روضة الطالبين للنووي )12/445)
 (.6/362ساقٌط في النسختين، والمثبا من روضة الطالبين للنووي )(  11)
 (.6/362في النسختين ]أيضا[، والمثبا من روضة الطالبين للنووي )(  11)
(، النجم الوهحححاا 6/362(، روضحححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي )12/445انظر: العزيز للرافعي )(  12)

 .(1/554للدميري )
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جنين للجنينها  ونصف ُغرَّة  (2)[(1)َويجُب على عاقلة كلِّ واحدٍة نصُف ]ُغرَّة
 .(3)صاحبتها  وعلى عاقلِة كٍل منهما  نصُف دية األخرى  ويهدر نصفها

؛ فإن كانتا لرجلين وماتتا؛ فإن كانتا (4)فإن كانِت المصطدمتان مستولدتين
مة كل واحدٍة منهما َهَدر  ويجُب نصُف قيمتها على سيد األخرى؛ حائلتين  فنصف قي

ألنَّ جناية المستولدة  مضمونةٌ على سيدها بأقِل األمرين من قيمتها  وأرش الجناية على 
الصحيح  وباألرش بالغاً ما بلغ في قول  فعلى الصحيح على كل واحد أقل األمرين من 

  فإن استوى المستحقان  ففيه أقوال (5)خرقيمة مستولدته  ونصف قيمة مستولدة اآل
 .(6)التقاص

 وفي اليوِم الذي يُعتبر به القيمة  وجهان:
 .(1()7)أحدهما: يوم االستيالد  والثاني: وهو الراجح عند اإلمام يوم الجناية

 االصطدام؛ ألنَّها تَنُقص به  وإن تفاوتا َرَجع مستحقفعلى هذا تُقّوم هنا قبل 

                                  
: هي النسحححححمة من الرقيق ذكراً كان أو أنثى، سحححححميا ب لك ألنهما الرة ما يملكه اإلنسحححححان الُغرَّةُ (  1)

(، 325أي أفضححححححححححححححله وأشححححححححححححححهره، والرة كل شححححححححححححححيء خياره. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه للنووي )
 (.2/444) المصباح المنير

 في ) (: ]عشر[.(  2)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين 446-12/445(، العزيز للرافعي )7/112انظر: التهحح يححب للبغوي )(  3)

 (.1/554(، النجم الوهاا للدميري )6/362للنووي )
: هي األمححة التي أتححا بولححد، سححححححححححححححواء بنكححاح أو ملححك يمين. انظر: التعريفححات المسححححححححححححححتولححدة(  4)

 (.3/271(، معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية لمحمود عبد المنعم )213)للجرجاني 
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين 447-12/446(، العزيز للرافعي )7/112انظر: التهحح يححب للبغوي )(  5)

 (.4/71(، أسنى المطالب لألنصاري )6/363للنووي )
العزيز للرافعي (، 7/112(، التهححح يحححب للبغوي )16/474انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )(  6)

 (.4/71(، أسنى المطالب لألنصاري )12/447)
 (.16/45٩انظر: نهاية المطلب للجويني )(  7)
 (.6/3٩5وهو المعتمد: أنَّ القيمة تعتبر بيوم الجناية. انظر: روضة الطالبين للنووي )(  8)



 دراسةً وتحقيقًا....... هـ(727الجواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي )ت:

 

043 

 .(1)ر بهاالزيادة على اآلخ
وإن كانتا حاملتين؛ فإن كان حَمُلُهَما بولدين من سيدهما  فنصُف كِل جنيٍن 

  َمَع ما عليه بسبب (2)غرة جنين ]األخرى[على كِل واحٍد من السيدين ِنصُف َهَدر  و 
أمه ممَّا يجُب من الغرة  فتكون من صور التقاص  فإن َفُضل إلحداهما شيء  أخذ 

 .(3)تلك الزيادة
كانت قيمة إحداهما مائتين  وقيمة األخرى مائة  وقيمة كِل غرٍة أربعون  فإذا  
َيسَتِحقُّ على صاحب الخسيسة مائة بسببها  وعشرين لجنينها   النفيسةفصاحب 

فالمسَتحق له مائةٌ وعشرون من مائتين وأربعين  لكن قيمةُ الخسيسة مائة  والصحيح أنَّ 
 .(4)األرش وقيمتها  فليس له إذاً إال مائة سيد المستولدة  ال يضمن إال األقل من

وصاحُب الخسيسة َيسَتِحقُّ عليه سبعين  نصُف مائةٍ وأربعين  يكون منهما سبعون 
من المائة  قصاصًا بالسبعين  يبقى على صاحِب الخسيسِة ثالثون  يأخذها صاحب 

 .(5)النفيسة منه
النا لنفيسِة في مثوإن قُلنا: يجب على السيد األرش ما بلغ  بقي لصاحِب ا

 خمسون.
هذا إذا لم يكن لواحٍد من الجنينين وارٌث غير أبيه؛ فإن كان معه َجدَّة ألم؛ فإن  
كان لكٍل منهما َجدَّة  فلها ُسدس الُغرَّة  نصفه على سيدها  ونصفه على سيد األخرى  

                                  
 (.12/447انظر: العزيز للرافعي )(  1)
 (.6/364ضة الطالبين للنووي )ساقٌط في النسختين، والمثبا من رو (  2)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/447(، العزيز للرافعي )7/111انظر: التهحح يححب للبغوي )(  3)

(6/363-364.) 
(، البسحححححححححححيط للغزالي، رسححححححححححححالة علمية بتحقيق عبد 16/476انظر: نهاية المطلب للجويني )(  4)

 (.12/447للرافعي ) (، العزيز6/364(، الوسيط للغزالي )633الرحمن القحطاني )
(، الوسححححححححححححححيط للغزالي 633(، البسححححححححححححححيط للغزالي )16/476انظر: نهاية المطلب للجويني )(  5)

 (.12/447(، العزيز للرافعي )6/364)



 دراسةً وتحقيقًا....... هـ(727الجواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي )ت:

 

044 

لكٍل    فيجبُ (2)يستحقه كٌل من السيدين على اآلخر  فيقع فيه التقاص (1)/ثم الباقي
 من الحرتين في المثال المذكور  ثالثة وثلث سدس نصف الغرة.

وإن كان ألحدهما َجدَّة دون اآلخر  فعلى كِل واحٍد من السيدين  ِنصُف سدس 
 الُغرَّة لها  ثم َسيد التي ال جدة لجنينها  َيسَتِحُق نصَف الُغرَّة على اآلخر  واآلخر َيستِحقُ 

يد ي خمسة أسداسها  ويأخذ سها  فيقع التقاص فنصف سدس عليه نصف الُغرَّة إال
 .(3)ليس لجنينها َجدَّة  نصَف ُسدس الُغرَّة من اآلخرالتي 

جنينها    فألقت الحاملُ (4)ولو كانت إحداهما حامالً من َسيِّدها  واألخرى حائالً 
الباقي و  الحامل؛ فإن كانت له َجدَّة  فلها منه نصف ُسدس الُغرَّة فنصُف الُغرَّة على سيد 

 .(5)لسيد الحامل  وعليه للَجدَّة نصف سدس أيضاً  ليكمل لها سدس الغرة
وإن كانتا َحاملتين بولدين ُحرين من غير َسيدهما  فعلى ُكِل واحٍد من السيدين  
نصف قيمة األخرى  ونصُف ُغرٍَّة لجنين مستولدته  وِنصُف ُغرٍَّة لجنين األخرى؛ كما 

 .(6)في الحرتين
  

                                  
 ./ب(43)نهاية اللوحة (  1)
(، التهحح يححب 633(، البسححححححححححححححيط للغزالي )477-16/476انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  2)

 (.12/447للرافعي ) (، العزيز7/111للبغوي )
(، الته يب 1/472انظر: تتمة اإلبانة للمتولي، رسححححححالة علمية بتحقيق عبد الرحيم الحارثي )(  3)

 (.  12/447(، العزيز للرافعي )7/111للبغوي )
جم الوسححححححححححححححيط (، المع3/365: هي التي لم تحمححل. انظر: تحححاا العروس للزبيحححدي )الححححائححل(  4)

(1/22٩.) 
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/441(، العزيز للرافعي )7/111انظر: التهحح يححب للبغوي )(  5)

(6/364.) 
(، روضحححححححححة الطالبين للنووي 12/447(، العزيز للرافعي )1/46٩انظر: تتمة اإلبانة للمتولي )(  6)

(6/363.) 
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تا حاملتين برقيقين  قال المتولي: "على سيد كٍل واحدٍة  مع نصف قيمة وإن كان
 .(1)األخرى  نصف ُعشر قيمتها أيضاً في مقابلة نصف الجنين"

 فيجُب في المثاِل المتقدم  في جنيِن النفيسِة عشرين  وفي جنيِن الخسيسِة َعشرة.
حصول ص ]وقال: "واعلم أنَّ المتولي استدرك على األصحاب  فيما تقدم من التقا

التقاص في الُغرَّة مبنٌي على جواز االعتياض عن إبل الدية؛ فإن جوزناه  حصل 
 .(3)  وإال فال"(2)التقاص[

وفي تعليق القاضي إشارٌة إلى نقٍل عن القفال  وقد قيل له: التقاص في هذه  
 (4)حهض: يجوز إذا اتفقا في الصفة؛ فإنَّه لو أو فقال يؤدي إلى التقاص في الحيوان 

  فأوضحه بعد ذلك عمداً  وعفا عن القود  تقاصاً في الدية  (5)عمداً  وعفا عن القود
 وهو خمٌس من اإلبل؛ التفاِقِهما في الموِجب.

  

                                  
(، روضحححححححححة الطالبين 12/447زيز للرافعي )(، وانظر: الع1/46٩انظر: تتمة اإلبانة للمتولي )(  1)

 (.6/363للنووي )
 ساقٌط في )ز(.(  2)
 (.12/441(، وانظر: العزيز للرافعي )472-1/46٩انظر: تتمة اإلبانة للمتولي )(  3)
: لعظم، أي: يقال وضحححح األمر إذا تبين، واصحححطاحاً: الموضححححة هي التي تكشحححف اأوضححححه(  4)

(، النجم الوهححححاا 2/662) المصححححححححححححححبححححاح المنيرتخرق اللحم وتبححححدي وضححححححححححححححح العظم. انظر: 
(1/315.) 

مختار الصحححححاح  . انظر:بالفتح القصححححاص، تقول: أقدت القاتل بالقتيل، أي: قتلته به: القود(  5)
 (.1/442، النجم الوهاا للدميري )(262للرازي )
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 ، فغرقتا بما فيهما.(1)الصورة الثانية: إذا اصطدمت سفينتان؛ بإجراء َمالَحين
 هما:فإمَّا أن يكون اصطدامهما بفعل المالَحين  أو ال بفعل

فإن كانتا وما فيِهما من األموال ملكًا لهما   الحالة األولى: أن يكون بفعلهما؛
فنصُف قيمتها وما فيهما ُمهدر  ونصف قيمة كل واحدة منهما وما فيها على صاحب 

 .(3)  فإن هلك المالحان أيضاً  فهما كالفارسين يموتان باالصطدام(2)السفينة األخرى
 ا لغيرهما  حماله تبرعاً أو بأجرة؛ فالحكم في السفينتينوإن كانتا لهما وما فيهم

ويجري أقوال التقاص في   (5)/هما  فيلزم كٌل منهما قيمُة نصفهفي (4)ما تقدم  وأمَّا ]ما[
 .(6)القدر الذي يشتركان فيه

وإذا كانت السفينتان لغيرهما؛ بأن كانا مسَتأِجَرين  أو مسَتعيَرين  أو أميَنين 
  (7)سُقط من ضمانهما شيء؛ بل على كل منهما نصف قيمة كل سفينةعليهما؛ لم يَ 

وكُل واحٍد من مالكيهما بالخيار  بين أن يأخذ جميع قيمة سفينته ممن هو في يده  ثم 
يرجع بنصِفَها على الذي بيده األخرى  وبين أن يأخذ نصفها منه  والنصف  (1)]هو[

                                  
: هو السحححفَّان أو البحَّار وهو صحححاحب السحححفينة أو من يوجهها ويقودها. انظر: مختار الماح(  1)

 (.2/113(، المعجم الوسيط )1/2٩7الصحاح للرازي )
(، العزيز للرافعي 471-11/472(، البيححححان للعمراني )7/115انظر: التهحححح يححححب للبغوي )(  2)

 (6/364(، روضة الطالبين للنووي )12/44٩)
(، الحعزيز للرافعي 11/471(، الحبحيحححححححان لحلحعحمحرانحي )7/116انحظحر: الحتحهححححححح يحححححححب لحلحبحغحوي )(  3)

 (.6/364(، روضة الطالبين للنووي )12/44٩)
 ساقٌط في )ز(.(  4)
 /أ(44)نهاية اللوحة (  5)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/44٩(، العزيز للرافعي )7/116انظر: التهحح يححب للبغوي )(  6)

 (.1/555(، النجم الوهاا للدميري )6/364)
(، روضحححححححححححة الطالبين للنووي 12/44٩(، العزيز للرافعي )5/٩3انظر: المه ب للشحححححححححححيرازي )(  7)

 (.1/555(، النجم الوهاا للدميري )6/365)
 ساقٌط في ) (.(  8)
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الـُمْجرِياِن َعبَدين  تعلق الضمان ؛ فإن كان (1)ممن كانت في يده السفينة األخرى
 .(2)برقبتيهما

وأمَّا الكالم فيما فيهما من اآلدميين إذا هلكوا بغرٍق  أو غيره؛ فاصطدامهما عند 
 الجمهور ثالثة أقسام: عمٌد محض  وشبُه عمٍد  وخطأ.

ُه أهُل الخبرِة مفضيًا إلى  فإن كان عمدًا محضاً؛ بأن قصدا االصطدام  بما يَعدُّ
 .(3)الك  تعلق بفعلهما القصاصاله

؛ ولو كان في كٍل منهما عشرُة رجال مثالً  (4)فإن كان في إحداهما واحد قُتال به
القرعة  قُِتَل به  (5)وماتوا معاً  أو ُجهل الحال  أُقرَِع بينهم  فمن َخرجت ]له[

 .(6)المالحان
اٍت دي وفي مال كٍل منهما نصُف ديات الباقين؛ فيكون على كل واحٍد تسع

  (1)  وعلى كِل واحٍد بعدد من في كٍل من السفينتين من األحرار و]الرقيق[(7)ونصف

                                  
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/44٩(، العزيز للرافعي )7/116انظر: التهحح يححب للبغوي )(  1)

 (.6/555(، النجم الوهاا للدميري )6/365)
(، النجم الوهاا للدميري 6/365(، روضة الطالبين للنووي )12/44٩انظر: العزيز للرافعي )(  2)

(1/555.) 
(، الحعزيز للرافعي 11/471(، الحبحيحححححححان لحلحعحمحرانحي )7/116انحظحر: الحتحهححححححح يحححححححب لحلحبحغحوي )(  3)

 (.6/364البين للنووي )(، روضة الط12/44٩)
 (.4/1٩(، تحفة المحتاا للهيتمي )4/11٩انظر: مغني المحتاا للشربيني )(  4)
 في ) (: ]به[.(  5)
(، العزيز للرافعي 11/471(، البيحححان للعمراني )16/414انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )(  6)

 (.6/364(، روضة الطالبين )12/44٩)
(، العزيز 7/116(، التهححح يحححب للبغوي )415-16/414يني )انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجو (  7)

 (.6/364(، روضة الطالبين للنووي )12/44٩للرافعي )
 في ) (: ]الرقاق[.(  8)
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 . (1)كفارات
ومقتضى تشبيه اصطدام السفينتين باصطدام الماشيين والراكبين  أن يأتي فيهما 
الخالف المتقدم  في أنَّ العمدية المحضة  هل تتحقق في االصطدام حتى ال يجب 

  لكنَّ (4)صرح به (3)وقيل: أنَّ الشاشي (2)تجب الدية على العاقلة؟ قصاٌص في وجه  وال
 .(6)  وهو ظاهر(5)الجمهور هنا على تخصيصه

وإن َتعمَّدا االصطدام  لكنَّه ال يفضي إلى الهالك غالباً  وقد يفضي إليه  فهو شبه 
 عمد  ال يتعلق به قصاص  ويكوُن نصُف ديِة كٍل منهما على عاقلة كل واحٍد من

 .(7)المالَحين مغلظة

                                  
(، روضححححححححححححححة الطالبين 12/44٩(، العزيز للرافعي )16/415انظر: نهحاية المطلب للجويني )(  1)

 (.6/364للنووي )
 (.133) صفحةانظر: (  2)
، التركي، أبو بكر، ولد بميافارقين سححنة الشححاشححي: هو محمد بن أحمد بن الحسححين الشححاشححي(  3)

، ، وحدث عنه: أبو المعمر األزجيابن الصحباغ وأبي إسححاق الشيرازي ه(، وتفقه على42٩)
نيفه: حلية األولياء، الملقب بالمسحححححححححتظهري، والمعتمد، توفي وأبو طاهر السحححححححححلفي، من تصحححححححححا

(، طبقات الشافعية 6/72هح(. انظر: طبقات الشافعية للسبكي )527ببغداد في شوال سنة )
 (.1/2٩2البن قاضي شهبة )

 أي: صرح بجريان الخاف.(  4)
: اه القاضححي أبو الطيبقالوا كما حك بجريان األحوال الثاثة هنا، إذ أن الجمهور قالواأي: )(  5)

يراج  أهل الخبرة؛ فان قالوا: إن مثل ه ا يغرق الالباً فهما قاتان عمداً، فيجب القصحححححححححححاص، 
لقاضححي أبو . انظر: التعليقة الكبرى ل(وإن قالوا: إن مثله ال يغرق الالباً، فتجب دية شححبه العمد

(، المطلب العالي البن الرفعة، 122علمية بتحقيق مرضححي الدوسححري )الطيب الطبري، رسححالة 
 (.554رسالة علمية بتحقيق محمد ثابا محمد )

(، المطلب العالي البن الرفعة، رسححححححححححححححالة علمية 51-16/52انظر: كفاية النبيه البن الرفعة )(  6)
 (.554بتحقيق محمد ثابا محمد )

(، العزيز للرافعي 7/116(، التهححح يحححب للبغوي )16/415انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )(  7)
 (.6/364(، روضة الطالبين للنووي )12/44٩)
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وإن لم يَتعمَّداه؛ بأن ظَنَّا أنَّهما يجرياِن على الريح  فأخطآ  أو لم يعَلم َواِحٌد منهما 
أنَّ بُقرِب سفينته سفينة أخرى  لظلمٍة  أو غيرها  وجبت الديُة مخففٌة  على عاقلة كٍل 

 .(1)منهما نصفها
  على هم في الخطأ وشبه العمدولو كان فيهما عبيٌد  ُخرَِّج تحمل العاقلة قيمت

 (3)(2)الخالف المشهور في أنَّها هل تتحمل فيه الرقيق؟
في  (4)َيافإن ُوِجَد منهما تقصيٌر؛ بأن توانَـ  الحالة الثانية: أن يحُصل ال بِفعلِهما؛

رِتِهما عليه  أو َسيَّراهما في ريٍح االصطدام  مع ُقد (5)الضبط ولم يـَْعِدال بهما عن َصوب
اَل ما يحتاجون إليه من الرجال والُعَدد   (6)/شديدٍة  ال تسيُر في مثِلها الُسُفن  ولم ُيَكمِّ

 .(1()7)وجب عليهما ضماُن ما تَِلف من السفينتين  وما فيهما كما تقدم
قصاص   وفي وجوب ال(٩)ويجُب ضماُن اآلدميين على عاقلِة كٍل منهما مغلظة

                                  
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/44٩(، العزيز للرافعي )7/116انظر: التهحح يححب للبغوي )(  1)

(6/365.) 
ني (، مغ6/3٩2المعتمحد: أنَّ العحاقلة تتحمل قيمة الرقيق. انظر: روضححححححححححححححة الطالبين للنووي )(  2)

 (.1٩-4/11(، تحفة المحتاا للهيتمي )4/11٩المحتاا للشربيني )
 (.561انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق محمد ثابا محمد )(  3)
توانى في و : يقال: توانى في العمل أي لم يبادر إلى ضحححححححححححبطه وقصحححححححححححر فيه ولم يهتم به، توانيا(  4)

 (.2/125٩(، المعجم الوسيط )42/251حاجته أي قصر. انظر: تاا العروس للزبيدي )
(، تاا العروس للزبيدي 1/34٩) المصححححححباح المنير: الشححححححيء جهته أو ناحيته. انظر: صححححححوب(  5)

 (.1/527(، المعجم الوسيط )1/71)
 ./ب(44)نهاية اللوحة (  6)
 (.146) صفحةانظر:  أي: كما تقدم في الحالة األولى.(  7)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين 452-12/44٩(، العزيز للرافعي )7/116انظر: التهحح يححب للبغوي )(  8)

 (.6/365للنووي )
الطالبين (، روضححححححححححة 452-12/44٩(، العزيز للرافعي )1/477انظر: تتمة االبانة للمتولي )(  9)

 (.6/365للنووي )
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عند  (3)  وحكى اإلمام خالفًا في أنَّ سيرهما متقاربين  بحيث ال ]يَنُدر[(2()1)وجهان
 (5)  هل يكون تفريطاً؟(4)وجود الريح ]تصادمهما[

وإن لم يُوَجد منهما تقصيٌر  لكن حصل االصطدام بغلبة الرياح  وهيجان األمواج 
الراكبين   فيما إذا غلبت الدابةُ مع َتعذُّر الضبط  ففي وجوب الضمان قوالن؛ كالقولين 

 .(6)لكن األصح هنا: أنَّه ال يجب
 طريقان: (7)وفي محلهما

أنَّه إذا لم يُوَجد من المجريين فعٌل أصاًل؛ بأن كانت السفينُة مربوطة  أحدهما:
في موضٍع  فهاجت ريٌح وسيرتهما  فأمَّا إذا سيَّراهما ثم  (٩)  أو ُمرساةً (1)على ]الشط[

 يُح وَعَجزَا  وجب الضمان قطعاً.غلبِت الر 

                                  
 (.4/7٩المعتمد: عدم وجوب القصاص. انظر: أسنى المطالب لألنصاري )(  1)
(، المطلب العالي البن الرفعة، رسححححححححححححححالة علمية بتحقيق 1/477انظر: تتمة اإلبانة للمتولي )(  2)

 (.557محمد ثابا محمد )
 في ) (: ]يقدر[(  3)
 في ) (: ]تصادماً[.(  4)
 انظر: المطلحححب العحححالي البن الرفعحححة(، و 41٩-16/411نهحححايحححة المطلحححب للجويني )انظر: (  5)

(557-551.) 
(، العزيز 472-11/471(، البيحححححان للعمراني )117-7/116انظر: التهححححح يحححححب للبغوي )(  6)

 (.4/7٩(، أسنى المطالب لألنصاري )6/365(، روضة الطالبين للنووي )452للرافعي )
 الضمان إذا لم يوجد منهما تقصير. أي: في محل القولين في(  7)
 في )ز(: ]المشط[.(  8)
ْا؛ أي: توقفا عند  : يقال أرسحححححا السحححححفينة والشحححححيء أثبته،مرسحححححاة(  9) فينُة: رسحححححَ وأرسحححححا السحححححَّ

(، معجم اللغحة العربيححة 1/345انظر: المعجم الوسححححححححححححححيط ) الشححححححححححححححاط ، وُمرسححححححححححححححاة أي متوقفحة.
 (.2/1٩2صرة )المعا
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 .(2)في الحالتين (1)طردهما وأظهرهما:
  وإن قُلنا (3)فإن قُلنا: يجُب الضمان هنا  فهو كما لو فـَرَّطَا ولم يَقِصدا االصطدام

باألصح: أنَُّه ال يجب  لم يجب ضماُن األحرار  وال ضماُن الودائع واألمانات التي 
حمولِة باألجرة إن كان مالُكها معها  أو وكيله في حفظها فيهما  وال ضمان األموال الم

الخالف في ضمان األجير  (5)؛ فإن استقال باليد  ففي ضمانها(4)عندها  أو غيره
 .(7()6)المشترك

  لم يجب ضمانهم  (1)وإن كان فيهما عبيٌد؛ فإن كانوا أعَواناً  أو ُحفَّاظاً ]للمال[
 .(٩)وإال فـَُهم كسائِِر األموال

و اختلف صاحُب الماِل والمالحان  فقال صاحبه: كان االصطدامان بفعلُكَما  ول

                                  
 طرد القولين السابقين في الضمان إذا لم يوجد منهما تقصر.أي: (  1)
(، الحعزيز للرافعي 11/472(، الحبحيحححححححان لحلحعحمحرانحي )7/117انحظحر: الحتحهححححححح يحححححححب لحلحبحغحوي )(  2)

 (.6/365(، روضة الطالبين للنووي )12/452)
ان للعمراني (، البيحححححح7/117(، التهحححححح يححححححب للبغوي )5/٩4انظر: المهحححححح ب للشححححححححححححححيرازي )(  3)

 (.6/365(، روضة الطالبين للنووي )12/452(، العزيز للرافعي )11/472)
(، البيححححححان للعمراني 7/117(، التهحححححح يححححححب للبغوي )5/٩4انظر: المهحححححح ب للشححححححححححححححيرازي )(  4)

 (.6/365(، روضة الطالبين للنووي )12/452(، العزيز للرافعي )11/472-473)
 ذا لم يكن مالكها معها وال وكيله.أي: األموال المحمولة باألجرة إ(  5)
(، روضحححححححححححة الطالبين للنووي 141-6/147المعتمد: أنَّه ال يضحححححححححححمن. انظر: العزيز للرافعي )(  6)

(4/56.) 
(، الحعزيز للرافعي 11/473(، الحبحيحححححححان لحلحعحمحرانحي )7/117انحظحر: الحتحهححححححح يحححححححب لحلحبحغحوي )(  7)

 (.6/365(، روضة الطالبين للنووي )12/452)
 لمالك[.في )ز(: ]ل(  8)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/452(، العزيز للرافعي )7/117انظر: التهحح يححب للبغوي )(  9)

(6/366.) 
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 .(1)وقاال: بل بَغَلبِة الريح  ُصدِّقَا بيمينهما
ومتى كان أحُد المالَحين عامداً  أو مفرطًا دون اآلخر  ُأْجرَِي على كٍل منهما 

 .(2)الحكم الذي يقتضيه حاله  كما تقدم
؛ فكسرتها  َضِمنَـَها (3)ارية  سفينًة مربوطًة على الشَّطِّ ولو َصَدَمِت السفينُة الج

 .(4)ُمْجرِي السفينة الصادمة
  ثم إن َتعمََّد (6)السفينة  َفغرَِق ما فيها من نفٍس  أو مال  ضمنه (5)ولو نـََقبَ 

  (7)ُق بما يُفضي إلى الهالك غالباً؛ كالخرق الواسع الذي ال َمدَفع له في الُلجَّةاخر اإل
 .(1)به القصاص والدية المغلظة في مالهتعلق 

وإن َتعمََّدهُ بما ال يَغُلب منه الهالك؛ فإن كان ضيقاً يمكن تداركه  فهو شبه عمد  

                                  
(، العزيز للرافعي 7/117(، التهححححححح يحححححححب للبغوي )12/333انظر: الححححححححاوي للمحححححححاوردي )(  1)

 (.6/366(، روضة الطالبين للنووي )12/452)
(، العزيز للرافعي 7/117للبغوي ) (، التهححححححح يحححححححب5/٩5انحظحر: المهححححححح ب للشححححححححححححححيرازي )(  2)

 (.6/366(، روضة الطالبين للنووي )12/452)
(، تحرير ألفاظ 3/1137) الصحححححاح للجوهري: جانب الوادي والنهر والبحر. انظر: الشححححط(  3)

 (.326التنبيه للنووي )
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/452رافعي )(، العزيز لل7/117انظر: التهحح يححب للبغوي )(  4)

(6/366.) 
(، تاا العروس 2/622) المصحححححححححححباح المنير: البناء أو الحائط أي ثقبه أو خرقه. انظر: نقب(  5)

 (.3/2262(، معجم اللغة العربية المعاصرة )4/2٩2للزبيدي )
(، الحعزيز للرافعي 11/476الحبحيحححححححان لحلحعحمحرانحي ) (،7/11٩انحظحر: الحتحهححححححح يحححححححب لحلحبحغحوي )(  6)

 (.6/366(، روضة الطالبين للنووي )12/451)
: المحححاء الكثير الححح ي ال يُرى طرفحححاه، وقيحححل: معظم المحححاء. انظر: تحرير ألفحححاظ التنبيحححه اللجحححة(  7)

 (.6/112(، تاا العروس للزبيدي )212للنووي )
(، العزيز للرافعي 11/476(، البيححححان للعمراني )1٩2-7/11٩انظر: التهحححح يححححب للبغوي )(  8)

 (.6/366(، روضة الطالبين للنووي )12/451)
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وإن لم يَتعمَِّد  ،وجعلوا منه ما إذا َقَصَد إصالَح السفينة فتعذرت اآللة في موضع اإلصالح
ابت   أو َقَصد اإلصالح  فأصالخرق؛ بأن َسَقط من يده َحَجٌر  أو غيره  فانخرقت به

 .(1)اآللُة غير الموضع؛ فهو خطأ محض

 فرع:

ِعْداًل آخر تعدياً   (2)  َفوَضَع ]إنساٌن فيها[لو كانت سفينٌة ُمثَقَلٌة بتسعِة أعدال
 ضمان األعدال التسعة وجهان: (3)/فغرقت  ففي

 : يضمنها.(4)]أحدهما[
 .(6()5)والثاني: ال يضمنها كلها

  على ما إذا َرَمى صيداً  فأبَطَل بعُض امتناعه  ولم يزمنه  ثم َرَمى إليه وهما مبنيان
   فأزمنه  ولوال َرمُي األول  ما كان َرمُي الثاني ُمزِمَناً  فلمن الصيد؟ فيه وجهان: (7)]آخر[

أحدهما: للثاني  فيجب على واضع الِعدل َضماُن الكل  وثانيهما: أنَّه لهما  وهو 
 .(1)عند اإلماماألقيس  واألصح 

                                  
(، الحعزيز للرافعي 11/476(، الحبحيحححححححان لحلحعحمحرانحي )7/1٩2انحظحر: الحتحهححححححح يحححححححب لحلحبحغحوي )(  1)

 (.6/366(، روضة الطالبين للنووي )12/451)
 .في ) (: ]فيها انسان[(  2)
 ./أ(45)نهاية اللوحة (  3)
 ساقٌط في )ز(.(  4)
(، 1/556(، النجم الوهاا للدميري )6/366وهو المعتمد. انظر: روضحححححة الطالبين للنووي )(  5)

 (.4/122مغني المحتاا للشربيني )
(، العزيز للرافعي 7/1٩2(، التهححح يحححب للبغوي )16/521انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )(  6)

 (.4/7٩(، أسنى المطالب لألنصاري )6/366ة الطالبين للنووي )(، روض12/451)
 في ) (: ]أخرى[.(  7)
(، المطلححب 12/451(، العزيز للرافعي )522-16/521انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  8)

 (.565-564العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق محمد ثابا محمد )
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 فعلى هذا كم يجب هنا  فيه وجهان: 
  فيجب حصة (1)أحدهما: نصُف الضمان  وثانيهما: يوزع الضمان على اأَلْعَدال

ما وضعه عليه وزناً  والخالفان كالخالفين فيما إذا زاَد الجالُد على الحدِّ  وَهَلَك 
 .(4)  وله ]نظائر متقدمة ومتأخرة[(3()2)المحدود

 : فرعٌ ثان  

اًة؛ فانقطع وسقطا  أو عص لو َتَجاذب اثناِن حبالً في ملكهما،له َشَبهٌ بما َعَرفـَْته  
وماتا  ُهِدَر نصف دية كل منهما  ويجب نصُف ديِة كٍل منهما على عاقلِة اآلخر  سواءٌ 

 .(5)سقطا منكبيِن  أو مستلقييِن  أو أحُدُهما منكباً واآلخر مستلقياً 
  وهو يأتي (6)دََّم في االصطدام  أنَّ ابن القاص َخرََّج قوالً وقد قال الرافعي: "تـَقَ 

 .(7)هنا"
وقال البغوي: "فيما إذا انكب أحُدُهَما واستلقى اآلخر  أنَّه يجُب على عاقلة 
المستلقي  نصُف ديِة المنكب مغلظة  ويجُب على عاقلة المنكب  نصُف دية 

                                  
(، مغني المحتححححححاا للشححححححححححححححربيني 1/556ا للححححححدميري )وهو المعتمححححححد. انظر: النجم الوهححححححا (  1)

(4/122.) 
(، 6/625المعتمد: فيما إذا زاد الجاد على الحد التوزي . انظر: روضحححححححححة الطالبين للنووي )(  2)

 (.4/225تحفة المحتاا للهيتمي )
(، العزيز للرافعي 7/1٩2(، التهححح يحححب للبغوي )16/522انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )(  3)

 (.4/7٩(، أسنى المطالب لألنصاري )6/366(، روضة الطالبين للنووي )12/451)
 (.12/451في النسختين ]أنظار أخر[، والمثبا من العزيز للرافعي )(  4)
(، النجم الوهاا للدميري 6/362(، روضة الطالبين للنووي )12/442انظر: العزيز للرافعي )(  5)

 (.4/117(، مغني المحتاا للشربيني )553)
وهو: أنَّه إذا وق  أحدهما منكباً واآلخر مسحححححححححححححتلقياً، فالمنكب هدر، وعلى عاقلته ضحححححححححححححمان (  6)

 (.12/442المستلقي. انظر: العزيز للرافعي )
 (.12/443انظر: العزيز للرافعي )(  7)
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 .(1)المستلقي مخففة"
  اقتضى أن يـَُقال في صورة االصطدام: إذا انكَب (2)حَّ قال الرافعي: "وهذا إْن صَ 

أحدهما  واستلقى اآلخر  يجُب على عاقلِة المستلِقي  نصُف دية المنكب ُمخفََّفة  
 .(3)وعلى عاقلِة المنكب  نصُف دية المستلقي مغلظة"

اقلته عوإن كان َأَحُدُهَما مالكه  واآلخُر ظالٌم بأخذه  َفَدُم الظالِم ُمْهَدر  وعلى 
  ولو أَْرَخى أحُد المتجاذبين  فسقط اآلخر ومات  فنصُف ديته (4)نصف دية اآلخر

 .(5)على عاقلة المرِخي  ونصُفها هدر
 .(6)ولو َقَطع الحبُل قَاطٌع  فسقطا وماتا  كانت ديتهما جميعاً على عاقلة القاطع

  

                                  
 (.7/115انظر: الته يب للبغوي )(  1)
 أي: قول البغوي السابق.(  2)
 (.12/443انظر: العزيز للرافعي )(  3)
(، النجم الوهاا للدميري 6/362(، روضة الطالبين للنووي )12/443انظر: العزيز للرافعي )(  4)

 (.4/117(، مغني المحتاا للشربيني )1/553)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/443(، العزيز للرافعي )7/115انظر: التهحح يححب للبغوي )(  5)

 (.1/553(، النجم الوهاا للدميري )6/361)
(، النجم الوهاا للدميري 6/361(، روضة الطالبين للنووي )12/443نظر: العزيز للرافعي )ا(  6)

 (.4/117(، مغني المحتاا للشربيني )1/553)
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 فرعٌ ثالث:

اختصاص  لكن َجَرِت العادُة بذكره  به (2)تـََعلٌُّق بالفصل وإن لم َيُكن ]له[ (1)]له[
 واألْصُل فيه: في إلقاِء األمتعِة عند األسر، أو عند الهالك،فيه  

أنَّ األموال ال يجوُز لمالكها إتالفها  بإلقائها في البحِر  أو غيره  لغير َغَرٍض 
صحيح  ويجوُز لغرٍض صحيح عند إشراِف السفينِة على الغرق  فيلقى بعضها؛ ليسلم 

 .(3)ها إذا لم يكن المال حيواناً محترماً باقي
المة أو ظن ُحُصول الس ِق الحيوان المحترم  إذا َعِلمَ ويجب عليه عند خوِف َغرَ 

 .(4)باإللقاء  فيجب إلقاء ما ال روح فيه؛ لتخليص ذي الروح
دفع الغرق بغيرها  ويجب  (5)/وال يجوز إلقاء الحيوانات المحترمة  إذا حصل

 .(6)اآلدميين: أحراراً كانوا  أو عبيداً  إلقاؤها؛ إلبقاء
وإذا لم يـُْلِق المال  من وجب عليه إِلَقاُءه  حتى َغرَِقت السفينة  أَثَِم ولم َيضَمن   

 .(7)كما لو لم يُطعم المضطر

                                  
 ساقٌط في )ز(.(  1)
 ساقٌط في ) (.(  2)
(، المطلب العالي البن الرفعة، رسحححححالة علمية بتحقيق محمد 12/452انظر: العزيز للرافعي )(  3)

 (.567-566)ثابا محمد 
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/452(، العزيز للرافعي )7/11٩انظر: التهحح يححب للبغوي )(  4)

 (.4/7٩(، أسنى المطالب لألنصاري )6/366-367)
 ./ب(45)نهاية اللوحة (  5)
(، النجم الوهاا للدميري 6/367(، روضة الطالبين للنووي )12/452انظر: العزيز للرافعي )(  6)

 (.٩2-4/1٩تحفة المحتاا للهيتمي ) (،1/556)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/452(، العزيز للرافعي )7/11٩انظر: التهحح يححب للبغوي )(  7)

 (.557-1/556(، النجم الوهاا للدميري )6/367)
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  (1)ولو أَلَقى متاَع غيره  بغير إذنه عند اإلشراف على الغرق  َرَجاءَ السالمة  ضمنه
 . (2)تاَع غيره  بإذنه  فال ضمان على أحدولو أَلَقى متاعه  أو م

 ففي الَفرِع مساِئل:إذا ُعِرَف ذلك  
األولى: لو قال إنساٌن في السفينِة المشرفِة، لصاحب المتاع الذي فيها: "ألِق 

أو على أنَّني ضامن  أو على أني أضمُن َبدَله"   متاعك في البحر، وعلي ضمانه،
 .(3)ذهبفألقاه  لزم القائل ضمانه على الم

قال القاضي: "وهكذا لو قال لمن له القصاص: اُْعُف ولك علي كذا  ]أو 
 .(5)  فـََفَعل  َيستحُق ما َسمَّى"(4)لصاحب الطعام: أطعم هذا الجائع ولك علي كذا[

قبل اإللقاء  ويملُك مستدعي العتق الرقيق  (6)وهل يملُك المسَتدِعي ]الـُملَقى[
 (7)يملكهما  لكن يجري عليهما ُحكم الملك؟قبل اإلعتاق إذا وجدا  أو ال 

  وبالثاني َجَزَم (1)فيه قوالن حكاهما الماوردي  وقال: إنَّ ظاهر المذهب األول

                                  
(، روضححححححححة الطالبين للنووي 12/452(، العزيز للرافعي )12/334انظر: الحاوي للماوردي )(  1)

 (.1/557لوهاا للدميري )(، النجم ا6/367)
(، النجم الوهاا للدميري 6/367(، روضة الطالبين للنووي )12/452انظر: العزيز للرافعي )(  2)

 (.4/٩2(، تحفة المحتاا للهيتمي )1/557)
(، روضححححححححة الطالبين للنووي 12/453(، العزيز للرافعي )12/335انظر: الحاوي للماوردي )(  3)

 (.1/557ميري )(، النجم الوهاا للد6/367)
 ساقٌط في )ز(.(  4)
 (.6/367(، روضة الطالبين للنووي )12/453انظر: العزيز للرافعي )(  5)
 تلقي[.في ) (: ]الم(  6)
(، تحفة المحتاا للهيتمي 4/122المعتمد: أنَّه ال يملك. انظر: مغني المحتاا للشحححححربيني )(  7)

(4/٩2.) 
 (.15/312انظر: الحاوي للماوردي )(  8)
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 .(2)  وجماعٌة هنا(1)اإلمام
  ضمنه بمثله  ويأتي فيه ما تقدم عن الماوردي: أنَّ (3)ثم إن كان الـُملَقى مثلياً 

  فيجُب المثل الصوري  أو (4)صب  وإن كان ُمَتقوََّماً المثلي ال ُيضَمن بالمثل إال في الغ
  وينبغي أن يُبَنى على القولين في أنَُّه (7)فيه خالف (6)؟(5)القيمة  إلحاقًا له بالقرض

يملكه  فإن قُلنا: ال  ضمنه بالقيمة قطعاً  وإن قُلنا: يملكه  ُخرَِّج على الخالف في 
 القرض.

واإلشراف على الَغرق  وال  (1)مواج[قبل هيجان ]األ وتـُْعَتبُر القيمةقال البغوي: "

                                  
 (.16/522انظر: نهاية المطلب للجويني )(  1)
(، النجم الوهاا للدميري 6/372(، روضة الطالبين للنووي )12/457انظر: العزيز للرافعي )(  2)

-561(، المطلب العالي البن الرفعة، رسححححححححالة علمية بتحقيق محمد ثابا محمد )1/55٩)
56٩.) 

ْثلي(  3) وجد مثله ما يُ  ، وقيل:كل ما يحصره الكيل أو الوزن، ويجوز السلم فيهاألصح أنه   :الححححححححححححححمب
مغني المحتاا للشححححححربيني (، 5/41٩انظر: العزيز للرافعي ) .في السححححححوق بدون تفاوت يُعتدُّ به

 (.1٩4التعريفات الفقهية للبركتي )(، 2/363)
وق، أو يُوجد لكن م  وقيل: هو ، هو ما سححححححوى المثلي: القبيمبي(  4) ثٌل في السححححححُ ما ال يُوجد له مب

التعريفات الفقهية  (،2/363مغني المحتاا للشححححححححربيني ) التفاوت المعتدّب به في القيمة. انظر:
 (17٩للبركتي )

ا؛ ألنَّ المقري يقط  للمقتري قطعة من : هو القط ، وسحححححمي القر القري(  5) ي الشحححححرعي قرضحححححً
  سلًفا، وأهل العراق يمسونه قرًضا.ماله، وأهل الحجاز يسمونه 

ء انظر: ته يب األسححححححححححما تمليك شححححححححححيء مالي للغير على أن يرّد بدله من الير زيادة. واصححححححححححطاحاً:
هجي على م هب (، الفقحه المن4/271(، النجم الوهحاا للحدميري )3/112واللغحات للنووي )

 (.6/121الشافعي )
-2/155المعتمد: أنَّه يجب في المتقوم المثل الصححححوري. انظر: مغني المحتاا للشحححححربيني )(  6)

 (.241-2/247(، تحفة المحتاا للهيتمي )156
 (.4/11انظر: أسنى المطالب لألنصاري م  حاشية الرملي )(  7)
 في ) (: ]األموال[.(  8)
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 .(1)ُتْجَعل قيمة المال في البحر  وهو على َخطَِر الهالك  كقيمته في البر"
البحُر الـُملَقى إلى الساحل  فظفرنا به  فهو لمالكه على المشهور   (2)ولو َلَفظَ 

 .(3)وَيسَترِدُّ الضامن ما بذله
للَماِلِك أن يُْمِسك الذي أخذه ويـَرُد بدله؟ فيه  وهل ينبني على القولين؟ وهل

هل له إمساك المقَرض  َوَردُّ  (4)خالٌف تقدم في نظائره  كالخالف في أنَّ ]المقتِرض[
 (7)(6()5)َبَدله إذا كان باقياً  من ِمثٍل أو قيمة؟

 ووجوب الضمان عند اإللقاء مشروط بشرطين:
  فلو قال إنساٌن لصاحِب (1)ٍس، أو َمالأحدهما: أن َيكون عنَد َخوِف هالِك نَ فْ 

متاع: "أَلِقه في البحر وعلي ضمانه"  من َغيِر َخوِف َغَرٍق  فألقاه  لم يلزمه ضمانه  كما 
 .(٩)لو قال: اهِدم َدارك  وعليَّ َضمانُها  ففعل  ال َيضَمن  وفيه وجٌه: أنَُّه َيضَمنه

                                  
 (.7/111بغوي )انظر: الته يب لل(  1)
: الام والفاء والظاء كلمة صححححححححححححيحة تدل على طرح الشحححححححححححيء، ويقال: لفظ البحر دابة لفظ(  2)

 (.2/555) المصباح المنير(، 5/25٩ألقاها إلى الساحل. انظر: مقاييس اللغة البن فارس )
(، روضححححححححححححححة الطالبين 12/457لعزيز للرافعي )(، ا16/522انظر: نهحاية المطلب للجويني )(  3)

 (.1/55٩(، النجم الوهاا للدميري )6/372للنووي )
 (.6/372في النسختين ]المقري[، والمثبا من روضة الطالبين للنووي )(  4)
 /ب(.274) 3انظر: مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسخة المتحف، م(  5)
المقرضحححححححة إذا كانا باقية، ويجب عليه ردها. انظر:  المعتمد: ليس للمقتري إمسحححححححاك العين(  6)

 (.  2/252(، تحفة المحتاا للهيتمي )2/157مغني المحتاا للشربيني )
(، روضححححححححححححححة الطالبين 12/457(، العزيز للرافعي )16/522انظر: نهحاية المطلب للجويني )(  7)

 (.1/425)(، قوت المحتاا لألذرعي 1/55٩(، النجم الوهاا للدميري )6/372للنووي )
(، منهحححاا الطحححالبين 6/361(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي )12/454انظر: العزيز للرافعي )(  8)

 (.4٩1للنووي )
(، النجم الوهاا للدميري 6/361(، روضة الطالبين للنووي )12/454انظر: العزيز للرافعي )(  9)

(1/551.) 
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 .(1)اعالثاني: أال َتخَتص فائدُة اإللقاِء بصاحب المت
]فلو قال من في البر  أو  ؛(3)]اإللقاء[ (2)/وإن لم ُيشَترط اختصاُصَها بمستدعي

: "ألقِه في البحر وعليَّ (4)في مركب غير مشرفة  لصاحب المتاع في المركب المشرفة[
ضمانه"؛ فألقاه  ضمنه كما تقدم  سواٌء حصلِت السالمة  أو ال  حتَّى لو َهَلك هذا 

 .(5)اُن في َتركتهالقائل  يكون الضم
وجهاً غريباً: "أنَُّه ال َيضمنه  وُيشترط أن يكون القائُل خائفاً  (6)وحكى ابن يونس

 .(7)من الغرق"
]بأن كان الباقي السفينة  والسفينة وما فيها له خاصة   وإن اختصَّ بصاحبه؛ 

مُه شيء؛  ز : "ألِق متاعك في البحر  وعليَّ ضمانه"  ففعل  لم يل(1)[فقال له خارج عنها
                                  

(، منهحححاا الطحححالبين 6/361) (، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي12/454انظر: العزيز للرافعي )(  1)
 (.4٩1للنووي )

 ./أ(46)نهاية اللوحة (  2)
 في ) (: ]الملقى[.(  3)
، وهو ، والصححححححيح في النسحححححختينهك ا (  4) ]بأن أشحححححرفاب السحححححفينُة على الَغرق، وفيها متاُع رجل 

] (، روضححححححححححححححححة الطحححالبين 12/454العزيز للرافعي ). انظر: خحححارٌا عنهحححا، فقحححال أححححدهم للخحححارا 
 (.6/361وي )للنو 

(، قوت المحتححححاا 6/361(، روضحححححححححححححححححة الطححححالبين للنووي )12/454انظر: العزيز للرافعي )(  5)
 (.1/424لألذرعي )

محمد بن منعة اإلربلي الموصحححححححلي، الشححححححححيخ بن  ابن يونس: هو أحمد بن موسححححححححى بن يونس(  6)
هحححححححححح(، وتفقه على 575لدين بن يونس شارح التنبيه، ولد سنة )شرف الدين ابن الشيخ كمال ا

هحححح(. انظر: طبقات 622شرح التنبيه واختصر كتاب اإلحياء للغزالي مرتين، توفي سنة ) ،والده
 (.2/72(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )1/36الشافعية للسبكي )

 (.12/146انظر: كفاية النبيه البن الرفعة )(  7)
]بأن كان في السححححححفينةب المشححححححربَفةب راكٌب، ومتاُعُه، فقال لُه ، والصحححححححيح في النسححححححختينهك ا (  8)

، أو من زورق  بُقرببها[ طّب (، روضححححححححححححة الطالبين 12/454العزيز للرافعي ). انظر: رُجٌل من الشححححححححححححَّ
 (.6/361للنووي )
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 .(1)كما لو قال للمضطر: "ُكل طَعاَمك  وأنا َضامن"  فأكله
فلو َرَجَعت فائدُة اإللقاِء إلى صاحِب المتاِع وغيره؛ إمَّا للملتمِس؛ بأن كان هو 

  أو غيره؛ بأن كان الملتمس خارج السفينة (2)وصاحُب الماِل في السفينة  فقال له ذلك
 .(3)ه ذلك  وجب الضمان على الملتمسوفيها غير صاحِب المتاع  فقال ل

 وفيما يضمنه  وجهان:
 وهو ظاهر النص: أنَّه َيضَمُن الجميع. أصحهما

وثانيهما: أنَّه يـَُقسَّط على جميع من فيها  وَيسُقط ِقسُط المالك منه  ويجب 
 .(4)الباقي على الملتمس

ن  لزمه اثنا فلو كان معُه فيها واحٌد  لزم الملتمس نصُف الضمان  ولو كان معه
 .(5)ثُلثَاُه  وإن كانوا عشرة  لزمه تسعُة أعشاره

  

                                  
تححححاا (، قوت المح6/361(، روضحححححححححححححححححة الطححححالبين للنووي )12/454انظر: العزيز للرافعي )(  1)

 (.1/551(، النجم الوهاا للدميري )1/424لألذرعي )
(، تحفحححة 5/122(، مغني المحتحححاا للشححححححححححححححربيني )1/55٩انظر: النجم الوهحححاا للحححدميري )(  2)

 (.4/٩1المحتاا للهيتمي )
(، النجم الوهاا للدميري 6/361(، روضة الطالبين للنووي )12/454انظر: العزيز للرافعي )(  3)

 (.4/٩1حتاا للهيتمي )(، تحفة الم1/55٩)
(، قوت المحتاا 6/361(، روضححة الطالبين للنووي )455-12/454انظر: العزيز للرافعي )(  4)

 (.1/424لألذرعي )
(، قوت المحتححححاا 6/361(، روضحححححححححححححححححة الطححححالبين للنووي )12/455انظر: العزيز للرافعي )(  5)

 (.1/424لألذرعي )
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  الثانية: لو قال لُه عند الخوِف: أَلِق متاعك في البحر، ولم يتعرض لضمانه
 فطريقان:

 أحدهما: في ضمانه وجهان  كما لو قال: "أدِّ َدْيِني"  ولم يتعرض للرجوع.
 (1)القطع بأن ال ضمان وأصحهما:

لُّ ك  قال: "أَلِق متاعَك في البحر، وأنا وركباَن السفينِة ضامنون،الثالثة: لو 
واحٍد منا على الكمال"  أو قال: "على إني ضامن  وكل واحٍد منهم ضامن"  ]فعليه 

 .(3()2)ضماُن الجميع[
 .(4)ولو قال: "أنا وهم ضامنون  ُكٌل منَّا بالحصة"  لزمه ما َيُخصُّهُ 

أنَّهم ضمنوا  أو وكَّلوه في ضمانه  لزمهم؛ وإن لم ويراجع الباقون؛ فإن اعترفوا 
 يصدر منهم شيء من ذلك.

؛ فإن َقَصَد اإلخبار َعنُهم (5)]ثم قوله: "وهم َضامنون" إمَّا للجميع أو للِحصَّة[
  ولزمهم إن َصدَُّقوه  وإن أنكروا  (6)لضماٍن متقدم  أو أنَّهم وكَّلوه في ذلك  ]لزمه[

                                  
(، العزيز للرافعي 475-11/474للعمراني ) (، البيححححان6/365انظر: الوسححححححححححححححيط للغزالي )(  1)

 (.6/367(، روضة الطالبين للنووي )12/453-454)
(، وروضححححححححة الطالبين للنووي 12/455سححححححححاقٌط في النسححححححححختين، والمثبا من العزيز للرافعي )(  2)

(6/36٩.) 
 (، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي12/455(، العزيز للرافعي )11/475انظر: البيححان للعمراني )(  3)

 (.4/12(، أسنى المطالب لألنصاري )6/36٩)
(، قوت المحتححححاا 6/36٩(، روضحححححححححححححححححة الطححححالبين للنووي )12/455انظر: العزيز للرافعي )(  4)

 (.1/425لألذرعي )
 (.12/455ساقٌط في النسختين، والمثبا من العزيز للرافعي )(  5)
 ساقٌط في ) (.(  6)
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ُقوا بأيمانهم إذ ُمفرٌَّغ على المذهب في  (1)ا ادعى عليهم المالك  وهو في التوكيلُصدِّ
 .(3()2)صحة التوكيل في الضمان

: "أردُت إنشاَء الضمان عنهم"  قال بعضهم: إن َرُضوا به  (4)وقال المستدعي[]
مطلقاً  وقال: "إنَّهُ بعيد  إال على قوِل  (6)  ونسبهُ ]اإلماُم إلى األصحاِب[(5)لزمهم المال

؛ قال الرافعي: (1)؛ وقد ذكر القاضي ما رأيناه(7)وقف؛ فإن لم نصححه  فال مساغ له"ال
 .(٩)"وهو الظاهر"

  

                                  
ه تفويء شححححححححححححخص ماله فعله مما يقبل النيابة إلى الير : واصححححححححححححطاحاً  ،: لغة التفويءالتوكيل(  1)

م الوهححاا النجانظر: ليفعلححه في حيححاتهححأو إقححامححة الوكيححل مقححام الموكححل في العمححل المححأذون فيححه. 
معجم المصححححححححححححححطلحححات واأللفححاظ ( 2/211(، مغني المحتححاا للشححححححححححححححربيني )5/23للححدميري )
 (.1/4٩1الفقهية )

تضحححححححمين الدين في ذمة من ال حق ثابا في ذمة الغير  واصححححححطاحاً: لتزام،اإل: لغة الضححححححمان  (2)
(، المعجم 4/411انظر: النجم الوهححاا للححدميري ) دين عليححه م  بقححائححه في ذمححة من هو عليححه.

 (.1/544الوسيط )
(، كفححايححة النبيححه البن 6/36٩الطححالبين للنووي ) (، روضحححححححححححححححة12/455انظر: العزيز للرافعي )(  3)

 (.4/12(، أسنى المطالب لألنصاري )12/141الرفعة )
 (.12/455العزيز للرافعي ). انظر: ]وإن قال[هك ا في السنختين، والصحيح (  4)
(، البسحححححححححححيط للغزالي، رسححححححححححححالة علمية بتحقيق عبد 16/4٩1انظر: نهاية المطلب للجويني )(  5)

(،  6/36٩(، روضحححححححة الطالبين للنووي )12/455(، العزيز للرافعي )641طاني )الرحمن القح
 (.12/141كفاية النبيه البن الرفعة )

 في )ز(: ]... الى اإلمام[.(  6)
 (.16/4٩1انظر: نهاية المطلب للجويني )(  7)
 (.12/141(، كفاية النبيه البن الرفعة )12/455انظر: العزيز للرافعي )(  8)
(، وانظر: روضحححححححححححححة 12/455نَّه ال يلزمهم المال، وهو المعتمد. انظر: العزيز للرافعي )أي: أ(  9)

 (.4/12(، أسنى المطالب لألنصاري )6/36٩الطالبين للنووي )
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الرابعة: لو أْطَلَق قوله: "أنا وركبان السفينة ضامنون"، ثم قال: "أردت 
  واللفُظ يحتمله (1)ُصدَِّق بيمينه  وال يلزمه إال حصته  ألنَّ األصل براءة ذمته التقسيط"،

 .(3)/(2)له الغزاليقا
قال الرافعي: "وهذا ُيشِعُر بالحمل على انفراده بالضمان عند اإلطالق  وأنَُّه 

"أنَّ هذا ال ُيحَمل على انفراده  (4)يَنَصِرُف عنه بدعواه إرادَة التوزيع  ولفظه في النهاية
؛ وهذا يَقَتِضي الحمل (5)ذلك  فيؤاخذ بموجب ]إرادته["بالضمان  إال أن يَقول: أردُت 

 .(6)على التوزيع  وإن لم يـَُقل: أردتُه؛ فإن فُِرَض نزاٌع  فحينئذ يحلف"
واعلم أنَّ المَزني َروى عن الشافعي رضي الله عنهما  أنَُّه لو قال: "ألِق متاعَك في 

  فقال: (7)نـَُهم"  واعتَـَرَض عليهالبحر  على أني أضمُن لك وركبان السفينة  َضِمَنُه ُدو 
نَـُهم  يَنَبغي أن َيضَمَن ِحصَّته  وال يلزمه ما لم َيضَمن  وال َيضَمن أصحابه ما أراد أن ُيَضمِّ

 .(٩()1)]إياه[
  

                                  
(، روضحححححححححة الطالبين 6/365(، الوسحححححححححيط للغزالي )16/4٩7انظر: نهاية المطلب للجويني )(  1)

 (.4/12(، أسنى المطالب لألنصاري )6/36٩للنووي )
 (.642انظر: البسيط للغزالي، رسالة علمية بتحقيق عبد الرحمن القحطاني )(  2)
 ./ب(46)نهاية اللوحة (  3)
 أي: نهاية المطلب للجويني.(  4)
 (.16/4٩7ساقٌط في النسختين، والمثبا من نهاية المطلب للجويني )(  5)
 (.16/4٩7لجويني )(، وانظر: نهاية المطلب ل12/456انظر: العزيز للرافعي )(  6)
 أي: اعتري المزني على قول الشافعي.(  7)
 (.326ساقٌط في النسختين، والمثبا من مختصر المزني )(  8)
 (.326انظر: مختصر المزني )(  9)
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  وكالم الغزالي المتقدم (1)وَفِهَم المزني منه: أنَُّه َيضَمن عند اإلطالِق جميُع المال
 .(2)يوافقه

في قوِل الشافعي "ضمنه دونهم"  فقيل: أَراَد به أصلُ الضمان  واختلَف األصحاُب 
 .(4()3)ال مقداره  وهو موافٌق الختيار المزني  وقيل: أَراَد به ضماُن الجميع

 واختلَف هؤالِء في محله  فقال بعضهم: 
 محله أن يقول: "نحُن ضامنون وكُل واحٍد ضامٌن لك الجميع".

 .(5)ى أني َضاِمٌن والركباُن أيضاً ضامنون"وقال آخرون: صورته أن يقول: "عل
وقيل: صورته أن يقول: "على أنَّ القوَم ضمناُء وأنا عنهم ضامٌن"  على جهِة 

بَُه القوُم في الضمان  فيؤاخذ بإقراره  وُيصدَُّقون بيمينهم  .(6)اإلخبار  َفكذَّ
قال  كنقال ابن داود: فإن قال ذلك على جهة اإلنشاء  فعندي ال يلزمه شيء  ل

 : يلزمه المال  وإن كان الضمان فاسداً  وهذا مصلحة ال قياس. الخضري
  

                                  
(، العزيز 641-642انظر: البسححححيط للغزالي، رسححححالة علمية بتحقيق عبد الرحمن القحطاني )(  1)

 (.12/456للرافعي )
 .(164) فحةصانظر: (  2)
 (.6/36٩(، روضة الطالبين للنووي )12/455وهو المعتمد. انظر: العزيز للرافعي )(  3)
(، روضححححححححة الطالبين 12/455(، وانظر: العزيز للرافعي )12/337انظر: الحاوي للماوردي )(  4)

 (.12/141(، كفاية النبيه البن الرفعة )6/36٩للنووي )
 (.6/36٩(، روضة الطالبين للنووي )12455انظر: العزيز للرافعي )  (5)
 (.12/455(، العزيز للرافعي )7/111انظر: الته يب للبغوي )(  6)
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له[ وأَُؤديه من مالي ومالهم"   (1)وقيل: صورته أن يقول: "أنا َوُهم ضمناء  ]وُأَحصِّ
أحصلها لك على ألف  (2)فيلغوا هذا األخير  ويُطَاَلب بالجميع  كما لو قال: "اختلعها

 .(3)من مالها  أو أضمنها لك من مالها"  تلزمه األلف
وقيل: صورته أن يقول: "أنا أُلقي َمالك على أني وهؤالِء َضامُنون"  َفَأِذَن لُه في 
إلقائِه؛ فألقاه؛ فيضمنه بالمباشرة  ال بالضمان  وقيل: ال َيِجُب عليه هنا أيضًا إال َقدَر 

 .(4)حصته
ى أني أو "عل "أَلِقه وأنا ضامن، وركبان السفينة ضامنون"،الخامسة: أن يقول: 

 أضمنه  وركبان السفينة"  أو يقول: "وأنا ضامن  وهم ضامنون"  فوجهان:
 .(6)أنَّه يلزمه الجميع وأظهرهما:ما َيُخصُّه   (5)أحدهما: أنَّه ال يلزمه ]إال[

  

                                  
 في )ز( طمس.(  1)
ود صحححححهو النزع وهو مشحححححتق من نزع الثوب، واصحححححطاحاً: فرقة بين الزوجين بعوي مق: الخل (  2)

(، 3/٩6انظر: ته يب األسححححححححححححححماء واللغات للنووي )راج  لجهة الزوا بلفظ طاق أو خل . 
 .(3/347، مغني المحتاا للشربيني )(262تحرير ألفاظ التنبيه للنووي )

(، أسححححححنى المطالب 456-12/455(، العزيز للرافعي )12/337انظر: الحاوي للماوردي )(  3)
 (.4/12لألنصاري )

(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/456(، العزيز للرافعي )7/11٩هحح يححب للبغوي )انظر: الت(  4)
 (.4/12(، أسنى المطالب لألنصاري )6/36٩)

 ساقٌط في )ز(.(  5)
(، أسححححححححححححححنى المطالب 6/36٩(، روضححححححححححححححة الطالبين للنووي )12/455انظر: العزيز للرافعي )(  6)

 (.4/12لألنصاري )
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 فروع:

لى فالن وع الن الثُلث،لو قال: "أَلِق متاعَك، وعليَّ نصُف الضمان، وعلى ف
 .(1)السدس"؛ فألقاه  لزَم القائُل النِّصف

  َضِمَنه فألقاه ولو قال لرجٍل: "أَلِق متاَع فالن، وعليَّ َضمانُه إن طالَبَك"؛
 .(2)الـُملِقي دون القائل

َبَدُل الرهن في هذه المسألة مقام الضمان   (4)/: "ال يـَُقومُ (3)قال ]الماوردي[
  .(5)وليس بصحيح"وأجازه بعضهم  

                                  
(، النجم الوهاا للدميري 6/372روضة الطالبين للنووي ) (،12/456انظر: العزيز للرافعي )(  1)

 (.4/12(، أسنى المطالب لألنصاري )1/55٩)
(، النجم الوهاا للدميري 6/372(، روضة الطالبين للنووي )12/457انظر: العزيز للرافعي )(  2)

(1/55٩.) 
 [.في )ز(: ]النووي(  3)
 ./أ(47)حة نهاية اللو (  4)
 (.12/336انظر: الحاوي للماوردي )(  5)
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  فـََعاد عليهم؛ فإن قـََتَل (1)الصورة الثالثة: إذا رََمى عشرٌة مثاًل حجرًا بالمنجنيق
واحدًا منهم  فقد َماَت بفعله وِفعِل شركائه  فـَُيهَدر ُعْشُر ديِته  وعلى ُكٌل من التسعة 

  ُهِدَر من دم كِل   وإن قـََتَل العشرة(3)  وإن قـََتل اثنين َفصاِعدًا فكذلك(2)ُعْشُر ديته
  وتجب الكفارة في (4)واحٍد منهم ُعْشرُه  َوَوَجَب على كِل واحٍد من الباقين ُعْشُر الدية

 .(7)فيه الخالف المتقدم (6()5)أموالهم  وهل تكون تسع كفارات  أو عشرة  أو مائة؟
ه  فهو و وإن َأَصاَب َغيرُهم  فقتله؛ فإن لم يَقِصدوا أحداً  أو أصاَب غيَر من َقَصدُ 

خطأ  يُوِجُب الدية المخففة على عواقلهم  وإن َقَصُدوا َشخصاً معيناً  أو جماعةً معينين  
 .(1)فأصابوا  قال العراقيون: هو شبُه عمٍد  فتجُب الديُة مغلظة على عواقلهم

وقال الماوردي: "إن قالوا: َقصدنَا قتله  وجب عليهم القصاص؛ فإن قال بعضهم: 
قـُْتص من العامد  وَلزَِم غيره ديُة الخطأ في ماله  ولم تتحملها العاقلة  إال "لم أَْعَمد"  أُ 

                                  
: هي آلة قديمة من آالت الحصحححححححححححار كانا تُرمى بها حجارة ثقيلة على األسحححححححححححوار المنجنيق(  1)

 (.2/155( المعجم الوسيط )5٩فتهدمها. انظر: مختار الصحاح للرازي )
(، الته يب للبغوي 16/412(، نهاية المطلب للجويني )5/٩6رازي )انظر: المه ب للشححححي(  2)

(، روضححة الطالبين 12/457(، العزيز للرافعي )11/477(، البيان للعمراني )7/114-115)
 (.6/5372للنووي )

(، النجم الوهاا 6/372(، روضححححححة الطالبين للنووي )451-12/457انظر: العزيز للرافعي )(  3)
 (.1/55٩للدميري )

(، العزيز للرافعي 7/115(، التهححح يحححب للبغوي )16/412انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )(  4)
 (.1/55٩(، النجم الوهاا للدميري )6/372(، روضة الطالبين للنووي )12/451)

بناًء على المعتمد في أنَّ الكفارة ال تتجزأ، وتجب على قاتل نفسححححححححححه؛ فان المعتمد هنا مائة  (  5)
(، تحفة 4/117(، مغني المحتاا للشحححربيني )6/35٩الطالبين للنووي ) كفارة. انظر: روضحححة
 (.4/17المحتاا للهيتمي )

 (.574-573انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  6)
 (.127) صفحةانظر: (  7)
البين للنووي (، روضحححححححححححححححة الطحح12/451(، العزيز للرافعي )7/114انظر: التهحح يححب للبغوي )(  8)

 (.4/11أسنى المطالب لألنصاري ) (،1/562(، النجم الوهاا للدميري )6/372)
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ُقوه"  .(1)َأن ُيصدِّ
وقال الصيدالني  واإلمام  والغزالي  والمتولي: إن كان الَغالُب أنَـُّهم ُيِصيُبون من 

   َوذَكرُهَما(3()2)قصدوه  فهو عمٌد يتعلُق به القصاص  والدية المغلظة في أموالهم
القاضي  والبغوي  والروياني وجهين  واختار األخيران وجوُب القصاص إذا َغلبِت 

 .(4)اإلصابة
قال الرافعي: "وُيشِبه أن يـَُقال: الخالُف راجٌع إلى أنَُّه  هل يـَُتصور تحقيُق هذا 

 .(5)القصد في المنجنيق؟"
هو شبُه عمٍد ه  فوإن كان الَغالُب  أنَـُّهم ال ُيِصيُبون من َقَصُدوه  وقد ُيصيبونَ 

  وإن َعلُموا أنَـُّهم ُيصيبوَن واحداً من الـُمرَمى إليهم ال بعينه  أو جماعًة منهم ال (6)اتفاقاً 
  وعلى هذا قال الغزالي: "تجُب ديةٌ مخففةٌ على (7)بأعيانهم  فال ِقصاَص على المذهب

                                  
 (.12/32٩انظر: الحاوي للماوردي )(  1)
(، 1/562(، النجم الوهاا للدميري )6/371وهو المعتمد. انظر: روضحححححة الطالبين للنووي )(  2)

 (.4/٩1(، تحفة المحتاا للهيتمي )4/123مغني المحتاا للشربيني )
(، تتمححة اإلبححانححة للمتولي، رسحححححححححححححححالححة علميححة 412-16/47٩انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  3)

(، البسحححححيط للغزالي، رسحححححالة علمية بتحقيق عبد الرحمن 1/475بتحقيق عبد الرحيم الحارثي )
 (.16/54(، كفاية النبيه البن الرفعة )642القحطاني )

(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/451زيز للرافعي )(، الع7/114انظر: التهحح يححب للبغوي )(  4)
(6/371.) 

 (.12/451انظر: العزيز للرافعي )(  5)
(، روضححححححححة الطالبين للنووي 12/451(، العزيز للرافعي )1/475) انظر: تتمة اإلبانة للمتولي(  6)

(6/371.) 
الطالبين (، روضححححححححححححححة 12/451(، العزيز للرافعي )16/47٩انظر: نهحاية المطلب للجويني )(  7)

 (6/371للنووي )
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د يُتصور فيه العم  وهو جاٍر على طريقتهم  أنَّ ما ال (1)العاقلة  وما جرى خطأٌ محض"
 ال يُتصور فيه شبهه. المحض

  (2)وقال الماوردي والبغوي: "هو شبُه َعمٍد  تجُب به الديُة مغلظٌة على العاقلة"
 .(3)قال الرافعي: "وهو الوجه"

 .(4)وكذا لو َرَمى سهماً إلى جماعٍة  ولم يُعين واحداً منهم
اإلمام: "وما ذكرناُه من َعدِم وجوِب القصاص فيما إذا َقَصد الرامي إصابة قال 

  فأصاب واحداً  أو جماعة؛ فأمَّا إذا  (5)واحٌد ال بعينه  أو جماعة غير ]محصورين[
تى جر عليهم  أعلى ِعلٍم بأنَّهُ إذا َسدََّد الح (6)كانوا محصورين في َموضٍع  وكان الحاذقُ 

"أُقُتل  (7)/يهم  فالذي أراه وجوب القصاص  كما لو قال الـُمكرِه:علعلى جميعهم  فأتى 
  .(1)َهؤالء"  فقتلهم  يجُب القصاُص على الـُمكرِه"

                                  
(، كفححايححة النبيححه البن 12/451(، وانظر: العزيز للرافعي )6/366انظر: الوسححححححححححححححيط للغزالي )(  1)

 (.16/55الرفعة )
 (.6/114(، الته يب للبغوي )12/32٩انظر: الحاوي للماوردي )(  2)
(، 6/371للنووي )(، وانظر: روضححة الطالبين 12/451وهو المعتمد. انظر: العزيز للرافعي )(  3)

 (.4/٩1(، تحفة المحتاا للهيتمي )4/123مغني المحتاا للشربيني )
أي: أنححَّه يكوُن شححححححححححححححبححُه عمححد  تجححُب بححه الححديححُة المغلظححُة على العححاقلححة. انظر: التهحح يححب للبغوي (  4)

(، قوت المحتاا 6/371(، روضححححححححححححة الطالبين للنووي )12/451(، العزيز للرافعي )7/114)
 (.4/11، أسنى المطالب لألنصاري )(1/421لألذرعي )

 في ) (: ]مخصوصين[.(  5)
: الماهر، يقال: ح ق الشحححححححححححححيء أي أتقنه ومهر فيه، والرجل الحاذق في صحححححححححححححناعته الحاذق(  6)

مححاهر، وذلححك أنححه يححح ق األمر يقطعححه ال يححدع فيححه متعلقححاً. انظر: مقححاييس اللغحححة البن فحححارس 
 (.1/462(، معجم اللغة العربية المعاصرة )2/37)

 ./ب(47)نهاية اللوحة (  7)
-12/451(، وانظر: العزيز للرافعي )412-16/47٩انظر: نهححححايححححة المطلححححب للجويني )(  8)

45٩.) 
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 الصورة الرابعة: في تعدد الجراحات، وفيه مسائل:
 فسيأتي أنَّ للمصوِل عليه َدفـُْعه  مراعياً  إنساٌن على إنسان، (1)األولى: إذا َصالَ 

فإن لم يَنَدِفع إال بالَجرح  فـََعَله وال ضمان  وإن أَْفَضى إلى تَلِف ُعضٍو  ؛ (2)فيه التدريج
 .(4)؛ فإذا اندفَع لم َيُجز التعرض له؛ فإن ضربه متوالياً  ضمنه(3)أو منفعٍة  أو نفس

َدفُعه إال بالَجرح  َفَجرَحهُ َثالُث ِجرَاَحاٍت  ِجراحًة عند َقْصِده   (5)وإن لم ]يمكن[
إعراضه  وثالثة بعد َعوده إلى الصيال  فالمتوسطة مضمونة  واألولى والثالثة  وُأخَرى بعد

 .(6)مهدرتان؛ فيلزمه ثلث الدية
 .(7)وإن كان ُيحَتَمل أن يـَُقال: َيِجُب نصفها لموته بمضموٍن وغير مضمون
 .(1)فإن كان قد َقَصد بالَعود ثانياً الدفع عن نفسه  فعلى الجارح ثلثا الدية

                                  
ذا يصححححول صححححولة، إ: اسححححم فاعل من صححححال عليه أي قصحححد الوثوب عليه، وصححححال عليه الصحححائل(  1)

الصحححححححائل، كل قاصحححححححد  من مسحححححححلم وذمي وعبد وحر وصحححححححبي ومجنون  اسحححححححتطال، واصحححححححطاحاً:
(، 6/635(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي )3/322. انظر: مقححاييس اللغححة البن فححارس )وبهيمححة

 (.142تحرير ألفاظ التنبيه للنووي )
 /ب(.6٩1) 12انظر: مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسخة المتحف، م(  2)
(، العزيز للرافعي 7/431(، التهححح يحححب للبغوي )17/372انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )(  3)

 (.٩/254(، النجم الوهاا للدميري )637-6/636(، روضة الطالبين للنووي )11/311)
(، النجم الوهاا للدميري 6/637(، روضة الطالبين للنووي )11/311انظر: العزيز للرافعي )(  4)

(٩/254). 
 في )ز(: ]يكن[.(  5)
(، العزيز للرافعي 643انظر: البسحححيط للغزالي، رسحححالة علمية بتحقيق عبد الرحمن القحطاني )(  6)

 (.255-٩/254(، النجم الوهاا للدميري )6/637(، روضة الطالبين للنووي )11/311)
ثابا محمد  ق محمدقاله ابن الرفعة. انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسححالة علمية بتحقي(  7)

(512.) 
 (.514انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  8)
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في الدفع ُجرَحين  لحاجته إليهما  وبعد إعراضه واحدة  فعليه  (1)ُه[ولو ]َجرحَ 
 .(2)ِنصُف الدية

  وهو فيه نظر  وللمسألة نظير ما إذا (3)المسألُة في الضرب وفـََرَض في الوسيط
ب الدية  وقد َمرَّ أنَُّه هل تج َضَربُه الجالُد في الحِد َأَحَد وثمانين سوطاً  فمات منها 

فيه أقواٌل  والقياُس مجيئها هنا  بخالف  (6()5)؟(4)كاملة أو نصفها أو ]بالقسط[
 .(7)الجراحات  فإنَّ التوزيع ال يقع فيها قطعاً 

  بقطع يٍد  أو ِجراحٍة أخرى  فأسلم  (1)الثانية: قال ابن الحداد: لو َجَرَح مرتداً 
ُأخرى  َوَجرحُه معه ثالثة آخرون  فمات  نُِظَر؛ فإن َوَقعت  ثم َعاَد الجاني َفَجرحهُ 

  وإن َوَقعت (٩)الجراحاُت األربع التي في اإلسالم بعد اندماِل األولى  فعليهم الديةُ أرباعاً 
قبله  وفـَرََّعنا على المذهب "في أنَُّه إذا َجرََح مرتداً  فأسلم  وماَت من الجراحِة  أنَُّه ال 

                                  
 في )ز(: ]دفعه[.(  1)
(، الوسححححححححححيط 643انظر: البسححححححححححيط للغزالي، رسححححححححححالة علمية بتحقيق عبد الرحمن القحطاني )(  2)

(، المطلححب العحالي البن الرفعحة، رسححححححححححححححالحة علميححة 12/74(، البيحان للعمراني )6/366للغزالي )
 (.515-514محمد ثابا محمد ) بتحقيق

 (.6/366انظر: الوسيط للغزالي )(  3)
 قسط[.ت(: ]بالفي )ز(  4)
 /ب(.151) ٩انظر: مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسخة المتحف، م(  5)
(، 264-4/263المعتمد: أنَّها تجب الدية بالتقسحححححححححيط. انظر: مغني المحتاا للشحححححححححربيني )(  6)

 (.4/225)تحفة المحتاا للهيتمي 
 (.515-514انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  7)
 .لغة: الرجوع عن الشيء لغيره، واالرتداد: التحول والرجوع: الردة(  8)

ير ألفاظ . انظر: تحر قط  اسحتمرار اإلسام ودوامه بنية كفر أو قول كفر أو فعل مكفرواصحطاحاً: 
معجم المصحححححححطلحات واأللفاظ  (،4/173مغني المحتاا للشحححححححربيني ) (،312يه للنووي )التنب

 (.2/142الفقهية )
(، 1٩4انظر: المسحححائل المولدات البن الحداد، رسحححالة علمية بتحقيق عبد الرحمن الدارقي )(  9)

 (.6/371(، روضة الطالبين للنووي )12/45٩(، العزيز للرافعي )11/442البيان للعمراني )
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وهو   فيجب على كل منهم ربع الدية  (1)" يُنظَر إلى عدد ]الجارحين[يَلزُمُه شيء
 .(2)األظهر

وقال َغيرُُه: ُتوزَّع على الجراحات  وهي َخمٌس  فيسقط ُخُمس الدية  لوقوعها في 
 .(3)الرِدَّة  وعلى كل واحٍد من األربعِة الُخُمس

عد اإلسالم  ومات من ب (4)ولو َجرَحُه ثالثٌة في الردة  وَجرُحوُه َمَع ]رابٍع[
الجراحات  قال ابن الحداد: ُتوزَُّع الدية على الجارحين األربعة  وقد َجرَحُه ثالثٌة منهم 

  ويَبَقى على (5)ِجرِاَحَتين  إحداُهما في الرِدَّة  فيعوُد ما على كِل واحٍد منهم إلى ]الُثُمن[
 .(6)الرابِع الرُبُع

ُة أسباع   ثالثٌة منها في اإلهدار  فَيسُقُط ثالثوعلى الوجِه الثاني: الجراحاُت َسبعٌ 
 .(7)الدية  ويجُب على كِل واحٍد ُسبعها

  

                                  
 في )ز(: ]الجراحات[.(  1)
(، العزيز للرافعي 6/366(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )16/63٩انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  2)

 (.6/371(، روضة الطالبين للنووي )12/45٩)
(، العزيز 367-6/366(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )16/63٩انظر: نهحححايححة المطلححب للجويني )(  3)

 (.6/372لنووي )(، روضة الطالبين ل12/45٩للرافعي )
 في ) (: ]أرب [.(  4)
 في ) (: ]الثمرة[.(  5)
(، البسحححححححححححيط للغزالي، رسححححححححححححالة علمية بتحقيق عبد 16/642انظر: نهاية المطلب للجويني )(  6)

 (.6/372(، روضة الطالبين للنووي )12/462(، العزيز للرافعي )644الرحمن القحطاني )
(، العزيز للرافعي 644(، البسححححححححححححححيط للغزالي )16/264انظر: نهححححايححححة المطلححححب للجويني )(  7)

 (.6/372(، روضة الطالبين للنووي )12/462)
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د اإلسالم  وَعاَد أَحُدُهم  َفَجرحُه مع ثالثٍة بع الثالثة: لو َجَرَحُه في الرِدَّة أربعة،
ى كِل كٍل منهم ُسُبُع الدية  فعل  (2)[ظُّ ]حَ   (1)/ومات  فعند ابن الحداد: الجناُة سبعةٌ 

واحٍد ممن لم َيجرح إال في اإلسالم ُسبع  وعلى كل من َجرََح في الحالتين  ِنصُف ُسبع  
 .(3)وال شيء على الذين لم َيجرحوا إال في الرِدَّة
ِجراَحات  أربٌع منها في حال اإلهدار   (4)وعلى الوجِه الثاني: َماَت من ]ثمان[
 .(5)ة الَجارحين في اإلسالم ثُُمن الديةوأربٌع في حالة الِعصمة  فعلى كٍل من األربع

ولو َجَرحُه في الرِدَِّة أربعٌة  ثم َعاَد َأَحُدُهم  َفَجرحُه بعد اإلسالم منفرداً  ومات 
منها كلها  فعند ابن الحداد: الجارحون أربعٌة  ثالثٌة لم َيجرحوا إال في الرِدَّة فال شيَء 

يجب ِنصفه  بع الدية  فيوزَّع على جراحتيه  فعليهم  وواحٌد َجرَح في الحالتين وحصُتهُ رُ 
 ينيَلزُم صاحُب الِجراَحتَ آلخر: الجارحون خمسٌة  فعلى هذا   وعلى الوجِه ا(6)وهو الُثُمن

 .(7)ُخُمس الدية  وَيسُقُط أربعُة أخَماِسَها
اد: دولو َجَرَحُه ثالثٌة في الرِدَّة  وَعاَد َأَحُدُهم وَجرحه بعد اإلسالم  فعند ابن الح

الجارحون ثالثة  ِحصَُّة الَجارح في الحالتين  ثُلُث الدية  فيوزع على ِجراَحته فيلزمه 
                                  

 ./أ(48)نهاية اللوحة (  1)
 في )ز(: ]حصل[.(  2)
(، البيان للعمراني 6/367(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )16/642انظر: نهاية المطلب للجويني )(  3)

 (.6/372ن للنووي )(، روضة الطالبي12/462(، العزيز للرافعي )11/443)
 في )ز(: ]ثاث[.(  4)
(، العزيز للرافعي 6/367(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )16/642انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  5)

 (.6/372(، روضة الطالبين للنووي )12/462)
(، 1٩4انظر: المسحححائل المولدات البن الحداد، رسحححالة علمية بتحقيق عبد الرحمن الدارقي )(  6)

(، العزيز للرافعي 11/443(، البيححححان للعمراني )641-16/642لححححب للجويني )نهححححايححححة المط
 (.6/372(، روضة الطالبين للنووي )12/462)

(، روضححححححححححححححة الطالبين 12/462(، العزيز للرافعي )16/641انظر: نهحاية المطلب للجويني )(  7)
 (.6/372للنووي )
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  وعلى الوجِه اآلخر: الجارحوَن أربعٌة  فعليه رُبع (1)ُسدسها  وال شيء على اآلخرين
 .(2)الدية

ة  هذه الصور: ما لو َجَرحُه اثنان في الرِدَّ  (4)]على[ (3)وَخرََّج الشيُخ أبو علي
وَجرَحُه َأَحُدُهما مع ثالٍث بعد اإلسالم  فعلى قول ابن الحداد: الجارحون ثالثٌة  ِحصَُّة  
ُكٍل منهم ثُلُث الدية  لكنَّ أحدهم لم َيجرح إال في الرِدَّة  فال يَلزمه شيء  والثاني َجَرحُه 

رحه إال في جفي الحالتين  فيلزمه ِحصَُّة ِجرَاحِة اإلسالم  وهي الُسُدس  والثالُث لم ي
  وعلى الوجِه اآلخر: َيِجُب على كِل واحٍد من الجارح في (5)اإلسالم  فيلزمه الثـُُلث

 .(6)الحالتين والجارح في اإلسالم  رُبُع الدية  ويُهَدر نصفها
 .(7)ولو َعاَد الَجارَِحان في الرِدَّة وَجَرَحاهُ بعد اإلسالم  َلزَِم كالً منها  رُبع الدية اتفاقاً 

  

                                  
(، 1٩4بتحقيق عبد الرحمن الدارقي )انظر: المسحححائل المولدات البن الحداد، رسحححالة علمية (  1)

(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 12/462(، العزيز للرافعي )443-11/442البيحححان للعمراني )
(6/372.) 

 (.6/372(، روضة الطالبين للنووي )12/462انظر: العزيز للرافعي )(  2)
عيب بن محمد السحححححنجي، الشححححححيخ أبو علي، أول من : هو الحسحححححين بن شححححححالشححححححيخ أبو علي(  3)

كر تفقه على الشححيخ أبو حامد بالعراق وعلى الشححيخ أبي ب م  بين طريقتي العراق وخرسححان،ج
نة فروع ابن الحداد، توفي سحححححالقفال بخرسحححححان، شحححححرح المختصحححححر وشحححححرح تلخيص ابن القاص و 

ين البن كثير (، طبقات الشحححححححححححححافعي4/344(. انظر: طبقات الشحححححححححححححافعية للسحححححححححححححبكي )ه432)
(3٩1.) 

 ساقٌط في )ز(.(  4)
(، أسححححححححححححححنى 6/372(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي )461-12/462انظر: العزيز للرافعي )(  5)

 (.4/12المطالب لألنصاري )
 (.6/373(، روضة الطالبين للنووي )12/461انظر: العزيز للرافعي )(  6)
غزالي، رسححححححححححححالة علمية بتحقيق عبد (، البسحححححححححححيط لل16/641انظر: نهاية المطلب للجويني )(  7)

 (.6/373(، روضة الطالبين للنووي )12/461(، العزيز للرافعي )645الرحمن القحطاني )
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ا لو َجَرحُه واحٌد في الرِدَّة  وَجرحُه مع اثنين آخرين بعد اإلسالم  فعلى ما قال وم
  (1)ابُن الحداد: على الَجارِح في الحالتين  الُسُدس  وعلى ُكِل واحٍد من اآلخرين الثُلث

 .(2)وعلى الوجِه اآلخر: الجراحاُت أَرَبٌع  فَيسُقط رُبع الدية  وعلى ُكٍل منهم الرُبُع
 (3)رحه ثالثة في الردَّة وعادوا بعد اإلسالم  فجرحوه  فعلى ُكل منهم ]ُسدُس[ولو ج
وهكذا يَتفُق الوَجهان  إذا لم َيخَتِلف عدُد الجراحات  وال عدُد الجارحين   الدية اتفاقاً 

 .(4)في اإلسالم والرِدَّة
 .(5)عمداً" ىقال الغزالي: "ولَنِقس على هذا ما إذا َجَنى خطًأ  ثم َعاَد مع غيره وَجنَ 

يعني أنَّا على قول ابن الحداد  نُوجُب على الجاني عمدًا فقط  نصف الدية  
 .(7)  والربع اآلخر على عاقلته(6)/وعلى الجاني عمداً وخطأ  الرُبُع

وعلى رَأي غيره: ُتوزع على الجراحات: وهي ثالٌث  فَنوِجب على الجاني عمداً 
 .(1)ثُلثها  والثلث الثالث على عاقلته ثُلث الدية  وعلى الجاني عمداً وخطأ

الشيخ أبا علي لم َيذُكر التفريع  (12)احتمااًل  وقال: ]إنَّ[ (٩)وهذا أبداُه في البسيط
                                  

 (.12/461(، العزيز للرافعي )7/55انظر: الته يب للبغوي )(  1)
 (.12/461انظر: العزيز للرافعي )(  2)
(، وروضححححححححة الطالبين للنووي 12/461سححححححححاقٌط في النسححححححححختين، والمثبا من العزيز للرافعي )(  3)

(6/373.) 
 (.6/373(، روضة الطالبين للنووي )12/461انظر: العزيز للرافعي )(  4)
 (.6/367انظر: الوسيط للغزالي )(  5)
 ./ب(48)نهاية اللوحة (  6)
(، البسحححححححححححيط للغزالي، رسححححححححححححالة علمية بتحقيق عبد 16/641انظر: نهاية المطلب للجويني )(  7)

(، 6/373(، روضححححححححححة لطالبين للنووي )12/642(، العزيز للرافعي )646حطاني )الرحمن الق
 (.511المطلب العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق محمد ثابا محمد )

 (.511) الي البن الرفعةانظر: المطلب الع(  8)
 كتاب البسيط لإلمام الغزالي.(  9)
 ساقٌط في )ز(.(  11)
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: وقال االمام: "ُمقَتضاه أنَّا نُوزع التخفيف على الجنايات ال (2)  قال(1)على هذا الوجه
من  يُقال: هي ثالثة  والمخفف على أصل الدية؛ فإن الِجراحات ُكلها مضمونة  وحينئذٍ 

الدية الثُلث  والمغلظ الثُلثان  فتحمل العاقلة من ُكٍل منهما ثُلث ما َوَجب عليه وهو 
 .(3)ُسدس الدية"  انتهى

وهذا الخالف يلتفت إلى خالٍف تـََقدم في أنَّ اختالف صفة الفعل هل تجعله  
  (5)(4)كالمتعدد من اثنين؟

                                  
 (.645، رسالة علمية بتحقيق عبد الرحمن القحطاني )انظر: البسيط للغزالي(  1)
 أي: الغزالي.(  2)
(، 642-16/641(، وانظر: نهاية المطلب للجويني )646-645انظر: البسححيط للغزالي )(  3)

 (.511المطلب العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق محمد ثابا محمد )
 /أ(.165) ٩سخة المتحف، مانظر: مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، ن(  4)
 (.51٩-511انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  5)
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 فرعان:

  أو (1)لةٍ مُ  نعلى ُحرٍّ بإيضاٍح، أو َقطِع َيٍد، أو ِإصَبٍع، أو أَ األول: َجَنى َعبٌد 
غيرها؛ فجاَء إنساٌن وَقطَع َيَد العبِد مثالً  ثم َجَنى العبُد على ُحرٍّ آخر  بقطِع يٍد  أو 
غيرها  ومات العبُد من القطع  ومات الُحرَّان من الجنايتين  سواء مات المجروح أوالً  

  إن كانِت (2)يموتا  فالواجب على الذي جنى على العبِد  َكماُل قيمتهأو ثانياً  أو لم 
الجنايُة عمداً أو خطأ  وقُلنا: العاقلُة ال تتحمُل قيمَة العبد؛ وإن قُلنا: تتحملها  وجبت 

 .(4)(3)عليها
َوَيختصُّ المجني عليه أواًل من القيمة  بأرش جنايته عليه  َويَتَضاربان في الباقي  

بجميِع َحقِِّه   (5)رثتهما  األول بما بَقي من َحقِّه بعد َأخِذ ِحصَّة اليد  ]وهذا[هما أو و 
 .(6)وهو الصحيحهذا قول ابُن الحداد 

 ومنهم من قال: َحقُّ األول والثاني يَتعلُق بكمال القيمة.
 اليد من القيمة؟ فيه وجهان: (7)وعلى األول  ما ]ِحصَّة[

                                  
، وفيها تسحححححححححح  لغات أفصحححححححححححهن : رأس اإلصححححححححححب  وطرفه، والمفصححححححححححل ال ي فيه الظفراألنملة(  1)

(، تاا العروس 271تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ). انظر: وأشحححححهرهن فتح الهمزة م  ضحححححم الميم
 (.31/41للزبيدي )

(، العزيز للرافعي 6/367(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )16/642انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  2)
 (.6/373(، روضة الطالبين للنووي )12/461)

(، تحفة المحتاا 4/11٩المعتمد: أنَّها تتحملها العاقلة. انظر: مغني المحتاا للشحححححححححربيني )(  3)
 (.1٩-4/11للهيتمي )

 (.5٩2انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق محمد ثابا محمد )(  4)
 ساقٌط في )ز(.(  5)
(، روضحححححححححححححححة 12/461(، العزيز للرافعي )643-16/642انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  6)

 (.4/12(، أسنى المطالب لألنصاري )6/373الطالبين للنووي )
 في ) (: ]حصته[.(  7)
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 ِنصُف القيمة.أحدهما: أَرُشَها الواجُب وهو 
 .(2)بقطع اليد (1)أنَّ َحصَّتها منها ما نـََقص ]منها[ وأصحهما:

المجني عليه أوالً   (3)وأُْبِطَل األول  بأنَّ الجاني لو كان َقَطَع َيَديه  يَلزم أن يستبدّ 
وَتُكون جميُع ِقيَمته  (4)أو ورثته  بجميع القيمة  وال يجوز أن يجني العبد على ]اثنين[

 .(5)اأَلحدهم
  فمن َقَطع َيَد َعبٍد  (6)وبأنَّ الجناية إذا َصارت نَفساً  َسَقط اعتباُر َبَدِل الطرف

فمات منه  ال يُقال: ِنصُف القيمِة في ُمقابلة اليد  والنصُف اآلخر في ُمقابلة جميع 
مة يوَعاد الجاني  فقتله  فحينئٍذ عليه ِنصُف الق (1)  إال أن َيكون القطع اندمل(7)]البدن[

 .(٩)لليد َيستبدُّ به المجني عليه أوال  وعليه للنفس قيمته مقطوع اليد ويشتركان فيها
تكررِت الجناياُت من العبد وعليه  كما لو َجَنى َعبد قيمُته  (12)/ويُقاُس بهذا ما إذا

                                  
 ساقٌط في ) (.(  1)
(، روضححححححححححححححة الطالبين 12/461(، العزيز للرافعي )16/643انظر: نهحاية المطلب للجويني )(  2)

 (.4/12(، أسنى المطالب لألنصاري )6/373للنووي )
فرد به. انظر: مختار : ان: باألمر يسحتبد به استبدادا إذا انفرد به دون اليره، واستبد برأيهاسحتبد(  3)

 (.3/11(، لسان العرب البن منظور )32الصحاح للرازي )
 في )ز(: ]امرأتين[.(  4)
(، روضححححححححححححححة الطالبين 12/461(، العزيز للرافعي )16/643انظر: نهحاية المطلب للجويني )(  5)

 (.4/12(، أسنى المطالب لألنصاري )6/373للنووي )
(، أسححححححححححححححنى المطالب 6/373(، روضححححححححححححححة الطالبين للنووي )12/614انظر: العزيز للرافعي )(  6)

 (.4/12لألنصاري )
 (.12/461في النسختين ]اليد[، والمثبا من العزيز للرافعي )(  7)
 المصححححححححححححححبححاح المنير: أي الجرح إذا التحم وأخحح  في البرء، أو تراج  إلى البرء. انظر: انححدمححل(  8)

 (.1/772(، معجم اللغة العربية المعاصرة )1/2٩7(، المعجم الوسيط )٩1٩/1)
 (.12/461انظر: العزيز للرافعي )(  9)
 ./أ(49)نهاية اللوحة (  11)



 دراسةً وتحقيقًا....... هـ(727الجواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي )ت:

 

081 

َعشرُة آالِف ِدرهم على ُحر  ثم َجَنى على العبد ُحرٌّ فنقص من قيمته ألفان  ثم َجَنى 
على ُحرٍّ ثاٍن  ثم َجَنى عليه الجاني األول  فنقص من قيمته ألفان  ثم جنى العبُد  العبدُ 

على ُحرٍّ ثالٍث  ومات العبد واألحرار من الجنايات  فَيُؤَخُذ من الجاني على العبد َعشرُة 
آالِف ِدرَهم َيستبد ورثُة المجني عليه األول منها بأَلفين  ثم يُقَسُم ألفان  وهما حصة 

بالجنايِة الثانيِة عليه  بين ورثِة المجني عليه األول  وورثة المجني عليه  (1)نقصان[]ال
الثاني  يتضاربون فيه  فيضرُب ورثة األول بما بقي لهم من الدية  وهو عشرة آالف  

ورثُة الثاني بتمام الدية  فَيقسمان  (2)أخذًا بأنَّ الدية اثنا عشر ألَف ِدرهم  ]ويضرب[
القيمة وهو ستُة آالف  بين  (3)م على أحَد َعَشر سهماً  ثم يقسم ]باقي[األلفين بينه

ورثِة القتلى الثالثة  ُيضرب ورثة األولين بما بقي لهم من الدية  وورثُة الثالث بجميع 
 .(4)الدية

ادََّعى ف الثاني: إذا التقى رَجالن بسيفيهما، َفضرَب ُكًل منهما اآلخر، فماتا،
صاحبه كان دافعًا عن  (5)ّن[إا على وارِث اآلخر بديته  وقال ]هموارُث ُكِل واحٍد من

 .(6)نفسه  ال قَاصداً قَتل اآلخر  قال القاضي واإلمام والغزالي: يتحالفان
وظاهرُه: أنَّ وارث كل منهما  يحلف أنَّ ُمورثه كان دافعًا عن نفسه  ال قاصداً  

   وهو الظاهر.(7)قتل مورِث المدعي ابتداءً 

                                  
 في ) (: ]النقص[.(  1)
 في ) (: ]ويصرف[.(  2)
 (.12/462في النسختين ]تمام[، والمثبا من العزيز للرافعي )(  3)
 (.462-12/461) انظر: العزيز للرافعي(  4)
 ساقٌط في ) (.(  5)
(، الوسححححححيط 5٩2-16/5٩1(، نهاية المطلب للجويني )5/٩1انظر: المه ب للشحححححيرازي )(  6)

 (.5٩2(، المطلب العالي البن الرفعة )6/367للغزالي )
 (.5٩3-5٩2) انظر: المطلب العالي البن الرفعةقاله ابن الرفعة. (  7)
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 .(1)بن الصباغ: يحلف ُكل واحٍد منهما على دعوى صاحبهوقال ا
أنَّ مورثَهُ كان دافعاً  ومورث اآلخر   (3)َأحُدهما وَحَلف اآلخر  ]ثَبت[ (2)فإن َنَكل

  وإن (4)كان قاصداً  فيكوُن َدُمهُ هدراً  وَدُم مورث الحالف مضموناً وإن لم يحلف دفعاً 
 . (5)آلخرحلفا  ثَبت لكٍل منهما الدية في تركة ا

فيجي أقوال التقاص إذا تساوت الديتان  فإن تفاوتا فيها  رجع وارث الفاضل بما 
 بقي في تركة المفضول.

وكذا الحكُم لو لم يمت المتالقيان  لكن تجارحا ُجرحًا أرشه ُمقدَّر؛ فإن كانت 
الجروح مما يجري فيها القصاص  وجب القصاص  فإن نكال معاً  حلف كل واحد 

 .(6)ه مطلوب  قال الماوردي: "وال قود وال أرش"على أنَّ 
أحدهما بينة على أنَّ اآلخر َدخل عليه بسيٍف مسلول أو  (1): "]ولو أقام[(7)قال

الشهادة  بأن قالوا: أراده بذلك  سقط عنه القود   (12)؛ فإن ]ُأكِمَلِت[(٩)قوس موتور
ل أبي حامد: أنَّه تُقب أي: والدية؛ وإن لم يقولوا ذلك  فقد روى الماوردي عن الشيخ

                                  
 (.5٩3الرفعة )انظر: المطلب العالي البن (  1)
: هو االمتنححححاع، ونكححححل عن اليمين امتن  منهححححا. انظر: تحرير ألفححححاظ التنبيححححه للنووي النكول(  2)

 (.2/625) المصباح المنير(، 335)
 ساقٌط في )ز(.(  3)
 (.5٩3انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  4)
 (.5/٩1ازي )انظر: المه ب للشير (  5)
 (.12/33٩انظر: الحاوي للماوردي )(  6)
 أي: الماوردي.(  7)
 ساقٌط في ) (.(  8)
(، معجم 1/622: أي مشحححححدود وتره. انظر: اإلفصحححححاح في فقه اللغة للصحححححعيدي )قوس موتور(  9)

 (.3/23٩5اللغة العربية المعاصرة )
 (.13/464ين ]أجملا[، والمثبا من الحاوي للماوردي )في النسخت(  11)



 دراسةً وتحقيقًا....... هـ(727الجواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي )ت:

 

081 

  قال الماوردي: "وعندي (2)عنه القود والدية  لظاهر الحال (1)/هذه الدعوى  وَيسُقط
أنَّ هذه الشهادة تُوجب سقوط القود دون الدية؛ وإن َشِهَدت أنَّهُ دخل عليه بسيٍف غير 

 .(3)مسلول  وقوٍس غير موتور  لم يسقط بها قوٌد  وال دية"
 (6): وإذا كان الزحفان(5)؛ وقال بعده(4)يخ  َنصَّ عليه في األموما نسبه إلى الش

بعضهم بعضًا في حريمه  فال  (1)  أو َعصبيٍة  ويـَْغَشى(7)ظالمين؛ بأن اقتتلوا على نَهبٍ 
 .(12)وال َقود" (٩)َيسُقط عن واحٍد من الفريقين فيما أصاب من صاحبه  َعقلٌ 

ليأخذوا أموالهم  أو َغُشوهم في حريمهم  (11)قال في األم: "وإذا َلقي القوُم ]القوَم[
 .(12)فتصافوا  فمن قـَتَـَله المظلومون َهدر  ومن قـَتَـَله الظالمون  لزمهم فيه القود والعقل"

"ولو كان مع الظالمين َقوٌم ُمستكرهون  أو أسرى  فـَُقِتَل الـُمستكرُهون بضرٍب أو 
ُمكرهون  فال قود  وال عقل على  رمٍي لم يعمدوا به  أو عمدوا وهم ال يَعرفون أنَّهم

                                  
 ./ب(49)نهاية اللوحة (  1)
 (.61-16/62(، كفاية النبيه البن الرفعة )13/464انظر: الحاوي للماوردي )(  2)
 (.465-13/464انظر: الحاوي للماوردي )(  3)
 (.7/13انظر: األم للشافعي )(  4)
 أي: قال الشافعي في األم.(  5)
 (.1/3٩2(، المعجم الوسيط )1/251) المصباح المنير: هو الجيش الكثير. انظر: الزحف ( 6)
(، تححاا العروس للزبيحححدي 1/773: هو الغنيمححة. انظر: لسححححححححححححححححان العرب البن منظور )النهححب(  7)

(4/311.) 
: اتيان الرجل المرأة، والفعل الشححححي يغشححححى، والشححححي المرأة الشححححياناً: جامعها. انظر: الغشححححيان(  8)

 (.2/447) المصباح المنير(، 15/127لسان العرب البن منظور )
جر والنحَُّهى، والعقل هو الديالعقل(  9) روي ة. انظر: الزاهر في الريب ألفاظ الشححافعي لله: لغًة الحب

 (.215(، مختار الصحاح للرازي )5/176٩) الصحاح للجوهري(، 243)
 (.15-7/14انظر: األم للشافعي )(  11)
 (7/14ساقٌط في النسختين، والمثبا من األم للشافعي )(  11)
 (.7/14انظر: األم للشافعي )(  12)
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 .(1)المظلومين الذين نَاُلوهم  وعليهم الكفارة"
"ومن َعَمَدُهم وَعَرف أنَّهم ُمستكرهون أو َأسرى  فعليه فيهم الَقود إن نَال منهم 
بما فيه الَقود  والعقُل إن نال منهم ما فيه العقل  ال يـَْبُطل ذلك عنه إال بأن َيجهل 

فيصيبهم منه في القتال ما ال يَعَمُدهم به خاصة  أو يَعَمد الجمع  حالهم  أو يعرفهم
 .(3)سالحاً  فيضربه فيقتله" (2)الذين هم فيه  أو ُيشِهر ]عليه[

اآلخر أنَّهُ يَقِصُد  (4)  واستشعر كل منهما ]من[الثالث: التَ َقى شخصاِن في باديةٍ 
ا ورثتهما   وإال فال؛ فإذا توافققَتله  فإن َغلب على ظنه ذلك  ]جاز له البداءة بالدفع

 .(6)  فجناية ُكل منهما على اآلخر مهدرة(5)على أنَّ ِكاَلُهما َغلب على ظنه ذلك[
 .(7)قال اإلمام: "هذا ما أَراه  وَغالُب ظني أنَّي وجدته لبعض األصحاب"

جبت و فإن قـََتَل أحدهما اآلخر  ومات القاتل  وأَقرَّ وارثه أنَّه كان مخطئاً في ظنه  
  كذا ذكروه  وهو ظاهٌر إذا كان الوارثون غير العاقلة  أمَّا (1)ديُة المقتول في تركة القاتل

 .(٩)إذا كانوا العاقلة فينبغي أن يكون ما تحمله العاقلة عليهم مؤجالً 

                                  
 .(7/14انظر: األم للشافعي )(  1)
 (.7/14في النسختين ]عليهم[، والمثبا من األم للشافعي )(  2)
 (.7/14انظر: األم للشافعي )(  3)
 في ) (: ]في[.(  4)
 ساقٌط في ) (.(  5)
(، البسححححححيط للغزالي، رسححححححالة علمية بتحقيق 5٩3-16/5٩2انظر: نهاية المطلب للجويني )(  6)

(، كفححححايححححة النبيححححه البن الرفعححححة 6/367(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )647عبححححد الرحمن القحطححححاني )
(16/61.) 

 (.16/5٩3انظر: نهاية المطلب للجويني )(  7)
 (.6/367(، الوسيط للغزالي )647انظر: البسيط للغزالي )(  8)
قاله ابن الرفعة. انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسححالة علمية بتحقيق محمد ثابا محمد (  9)

(5٩6-5٩7.) 
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  وال (3)وأبي جعفر اإلستراباذي (2)له حقيقة خالفًا للمعتزلة (1)الرابع: السحر
؛ فإذا َسَحر إنساناً  فمات بسحره  وال يُعَرف ذلك إال من (4)يكون إال على يد فاسق

جهته  ُسئل عنه  فإن قال: "قَتلته بسحري  وهو يقتل غالباً"  فهو عمٌد يجب به 
  وإن قال: "قد يَقُتل  لكن الغالب أنَّه ال يَقُتل"  فهذا إقرار منه  بشبه (5)القصاص

 .(6)العمد
والغزالي منه ما إذا َقَصد به اإلصالح  مثل أن َيسحرُه استعطافاً  (7)ورانيوجعل الفُ 

                                  
: لغة: صحححححرف الشحححححيء عن وجهه أو حقيقته إلى اليره، يقال ما سحححححححرك عن ك ا أي السححححححر(  1)

صححححححححححححححرفحك عنحه، واصححححححححححححححطاححاً: مزاولحة النفوس الخبيثحة ألفعال وأقوال يترتب عليها أمور خارقة 
م (، معج11/516(، تاا العروس للزبيدي )4/122للعادة. انظر: مغني المحتاا للشربيني )

 (.2/24٩المصطلحات واأللفاظ الفقهية لمحمود عبد المنعم )
: فرقة من المبتدعة ويلقبون بالقدرية والعدلية؛ لقولهم بوجوب ثواب المطي  وعقاب المعتزلحة(  2)

و ألن العاصححححححي، وهو أصحححححححاب واصححححححل بن عطاء، وسححححححموا ب لك ألنهم اعتزلوا أهل السححححححنة، أ
شحيخهم اعتزل مجلس الحسححن البصححري، ومن عقيدتهم: نفي الصححفات عن الله تعالى، والقول 
بححالمنزلححة بين المنزلتين، وهو أنَّ صحححححححححححححححاحححب الكبيرة ال مؤمن وال كححافر، والقول بححالقححدر. انظر: 

 .(1/43الملل والنحل للشهرستاني )
ن سححححريج، وكبار الفقهاء : من أصحححححاب الوجوه، وهو من أصحححححاب ابأبو جعفر االسححححتراباذي(  3)

، وله تعليق معروف به، في الاية اإلتقان، عّلقه على ابن سححريج، وهو منسححوب إلى والمدرسححين
(، طبقات 2/222إسحححتراباذ بلدة معروفة بخراسحححان. انظر: ته يب األسحححماء واللغات للنووي )

 (.1/134(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )53-1/34) لإلسنويالشافعية 
(، روضححححححححححححححححححة الطحححححالبين للنووي 11/55(، العزيز للرافعي )12/63انظر: البيحححححان للعمراني )(  4)

 (.35-٩/34(، النجم الوهاا للدميري )6/374-375)
(، العزيز للرافعي 11/341(، البيحححان للعمراني )17/121انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )(  5)

 (.6/376(، روضة الطالبين للنووي )12/126)
(، العزيز للرافعي 11/34٩(، الحبحيحححححححان لحلعمراني )5/27انحظحر: الحمحهححححححح ب لحلشححححححححححححححيحرازي )(  6)

 (.6/376(، روضة الطالبين للنووي )12/126)
لقاسححححححححم اء، أبو ا: هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران الفوراني، بضححححححححم الفالفوراني(  7)

المروزي، صححححاحب اإلبانة والعمد واليرهما من التصححححانيف، من أهل مرو، من كبار تام ة أبي 
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 وجه: أنَّه خطأ محض. (2)/  وفيه(1)له على غيره  كزوجته  أو َقصد مداواته
  (3)وإن قال: "قصدت به غيره  فتأثَّر هو به لموافقته االسم  فهو إقرار بالخطأ

تين على الساحر  كما في حالة العمد  إال أن تصدقه العاقلة على وتجب الدية في الحال
 .(4)أنَّه قتله به شبه عمد  أو خطأ  فتكون عليهم

  َوْهٌم  أو ُيحمل على ما إذا (5): "أنَّها على العاقلة"وقول الغزالي في الوجيز
 .(6)صدقوه

ي السحر  إال أن يَقوَل الساحر: "َسحرتُهُ بنوع كذا"  فَيشهُد وال مدخل للشهادِة ف
 عدالن بأنَّ هذا النوع يَقتل غالباً  أو نادراً  فيثبت ما يشهداِن به  ويـَُتصور معرفةُ الَعدلين

                                  
ه وعنحه أخح  الفقحبكر القفحال وأبي بكر المسححححححححححححححعودي، روى عنحه البغوي صححححححححححححححاححب التهح يحب 

هححححححححححححححح(. انظر: طبقات الشافعية 461صحاحب التتمة واليره، توفي بمرو في شحهر رمضان سنة )
 (.24٩-1/241(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )122-5/2٩1للسبكي )

 (.6/361انظر: الوسيط للغزالي )(  1)
 ./أ(51)نهاية اللوحة (  2)
(، العزيز للرافعي 6/361(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )17/121انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  3)

 (.6/376(، روضة الطالبين للنووي )12/463)
(، النجم الوهاا للدميري 6/376(، روضة الطالبين للنووي )12/463فعي )انظر: العزيز للرا(  4)

 (.4/12(، أسنى المطالب لألنصاري )33/٩)
 (.2/152انظر: الوجيز للغزالي )(  5)
(، مغني المحتححححاا 6/376(، روضحححححححححححححححححة الطححححالبين للنووي )12/463انظر: العزيز للرافعي )(  6)

 (.4/154للشربيني )
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 .(3()2)  أو تفريعاً على القول بجواز َتعلم السحر(1)بذلك فيما إذا كانا َساِحرَين وقد تابا
وال ديَة  وال    إنساناً، واعترَف بأنَّهُ قتلهُ بعينه؛ فال قصاصَ  (4)الخامس: لو أعان

 : "َوُيستحُب للعائِن أن َيدعو للَمعين بالبركة ؛ قال النووي(5)كفارَة  وإن كانت العيُن حقاً 
  .(6)ه"الل فيقول: اللهم بارك فيه  وال َتضره  وأن يقول: ال قوة إال بالله  ما شاء

                                  
(، المطلب العالي البن الرفعة، رسحححححححححححالة علمية بتحقيق 16/6يه البن الرفعة )انظر: كفاية النب(  1)

(، مغني المحتححاا للشححححححححححححححربيني ٩/33(، النجم الوهححاا للححدميري )624محمححد ثححابححا محمححد )
 (.4/12(، أسنى المطالب لألنصاري )4/155)

النجم  (،6/375المعتمد: تحريم تعلم السححححححححححححححر وتعليمه. انظر: روضحححححححححححححة الطالبين للنووي )(  2)
 (.4/116(، تحفة المحتاا للهيتمي )٩/33الوهاا للدميري )

 (.٩/33انظر: النجم الوهاا للدميري )(  3)
وإصححححححابة العين هو إذا نظر إليه عدٌو أو حسححححححوٌد فأثرت فيه : إنسححححححاناً أي أصححححححابه بالعين، أعان(  4)

(، تحححاا العروس للزبيحححدي 223مختحححار الصححححححححححححححححححاح للرازي ). انظر: فمري فهو َمعين وَمعيون
 (.155(، التعريفات الفقهية للبركتي )1/441)

(، روضحححة الطالبين 51-12/57(، العزيز للرافعي )17/122انظر: نهاية المطلب للجويني )(  5)
(، مغني المحتحححاا للشححححححححححححححربيني 4/12(، أسححححححححححححححنى المطحححالحححب لألنصححححححححححححححححاري )6/377للنووي )

(4/156.) 
 (.6/377ر: روضة الطالبين للنووي )انظ(  6)
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 القسم الثالث من الكتاب: في بيان من تجُب عليه الدية.

على الجاني  سواء َوَجَب فيه القصاص فعفى  وَتجُب الديُة في العمِد المحض
ى لر االستيفاء  أو لم َتجب؛ لجناية الوالد على ولده والمسلم ععذَّ تَ  (1)عليها  ]أو[

 . (3)  سواء فيه ديُة النفِس واألطراف  وأُروش الِجراحات  َحالَّة(2)الذمي
  وفيه وجه: (4)سيأتيوالخطأ على العاقلة مؤجلة على ما  وَتجُب ديُة شبه العمدِ 

 .(5)ال تجُب على العاقلة أنَّ ديَة شبِه العمدِ 
 .(7()6)وهل َتجُب عليهم ابتداًء  أو عليه ثم يتحملونها عنه؟ فيه قوالن

                                  
 في ) (: ]إن[.(  1)
: لغحًة من ذّم وهو خاف الحمحد، والح محة: العهحد، واصححححححححححححححطاححاً: هو المعحاهد ال ي الح مي(  2)

أعطى عهحححداً يحححأمن بحححه على محححالحححه وعرضححححححححححححححححه ودينحححه وهي ذميحححة. انظر: تهححح يحححب اللغحححة للهروي 
 (.1/315(، المعجم الوسيط )2/345قاييس اللغة البن فارس )(، م٩٩/1)

(، روضححححححححة الطالبين للنووي 12/463(، العزيز للرافعي )12/342انظر: الحاوي للماوردي )(  3)
 (.1/561(، النجم الوهاا للدميري )6/37٩)

(، العزيز للرافعي 7/1٩1(، التهححححححح يحححححححب للبغوي )12/342انظر: الححححححححاوي للمحححححححاوردي )(  4)
 (.6/37٩(، روضة الطالبين للنووي )12/463)

(، التعليقة الكبرى للقاضححححححححححححححي الطبري، رسححححححححححححححالة علمية 12/342انظر: الححاوي للماوردي )(  5)
(، المطلب العالي البن 11/516(، البيان للعمراني )113-112بتحقيق مرضححي الدوسححري )

 (.112-12٩الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد الهادي الرشيدي )
معتمححححد: أنَّهححححا تجححححب على الجححححاني والعححححاقلححححة تتحملهححححا. انظر: روضحححححححححححححححححة الطححححالبين للنووي ال(  6)

 (.4/٩2(، تحفة المحتاا للهيتمي )1/567(، النجم الوهاا للدميري )6/311)
(، العزيز للرافعي 7/1٩1(، التهححح يحححب للبغوي )16/524انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )(  7)

 (.1/567ي )(، النجم الوهاا للدمير 12/412-411)
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  وقيل: َيجُب له (1)ولو َجَنى على نفسه  لم َيِجب له عليهم شيٌء على المذهب
 . (2)عليهم في النفس والطرف

جري ى تمييز  هل يَ في أنَّ الصبي المميز والمجنون الذي له أَدن (3)وقد َتقدََّم قوالن
 (4)عليهما حكم العمد  أو الخطأ؟

فإن قُلنا: يجري عليهم حكم العمد  فأبدال جنايتهما عمداً في مالهما  وإن قُلنا: 
 .(6)الخطأ  فهي على عاقلتهما  كما لو َجَنى خطأً  أو شبه عمد (5)يجري عليهم ]حكم[

مجنون خطأ  لكان له قال الماوردي: "ولو ُجعل َعمُد الصبي عمدًا وَعمُد ال
 .(7)وجه"

  

                                  
(، البسحححححححححححححيط 12/357(، الحاوي للماوردي )166-5/165انظر: المه ب للشحححححححححححححيرازي )(  1)

(، 5٩2(، البيححان للعمراني )64٩للغزالي، رسحححححححححححححححالححة علميححة بتحقيق عبححد الرحمن القحطححاني )
 (.122المطلب العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد الهادي الرشيدي )

(، المطلب العالي البن 64٩(، البسححححححيط للغزالي )16/531ب للجويني )انظر: نهاية المطل(  2)
 (.  121-122الرفعة )

 /ب(.144) ٩انظر: مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسخة المتحف، م(  3)
المعتمد: أنَّ عمد الصحححبي المميز والمجنون ال ي له أدنى تمييز عمد. انظر: روضحححة الطالبين (  4)

 (.4/13(، تحفة المحتاا للهيتمي )4/16المحتاا للشربيني ) (، مغني6/145للنووي )
 ساقٌط في )ز(.(  5)
(، تتمة اإلبانة للمتولي، 12/132(، الحاوي للماوردي )5/122انظر: المه ب للشيرازي )(  6)

(، 6/145(، روضحححححححححححة الطالبين للنووي )1/521رسحححححححححححالة علمية بتحقيق عبد الرحيم الحارثي )
 (.111) رفعةالمطلب العالي البن ال

 (.12/132انظر: الحاوي للماوردي )(  7)
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وأمَّا إذا لم َيُكن لهما تمييز  فالمشهور: أنَُّه ال َعمَد لهما قطعاً  وَيكوُن فعلهما 
  وعن الشيخ أبي حامد: أنَّه ال خالف فيه  وفيه وجه: أنَّ ما يُتلفانه من المال  (1)خطأ

 .(2)ال يتعلق ضمانه بمالهما
رفِة  عاقلِة يَتوقف على العاقلة المتحملين  وعلى معإذا ُعِرَف ذلك  فالضرُب على ال

 كيفيِة الضرب  والكالُم فيهما في َفصلين:
  

                                  
(، المطلب العالي البن الرفعة، رسححححالة علمية بتحقيق 16/6٩انظر: كفاية النبيه البن الرفعة )(  1)

(، مغني المحتاا للشحححححربيني 1/342(، النجم الوهاا للدميري )11٩عبد الهادي الرشحححححيدي )
(4/16.) 

 (.11٩(، المطلب العالي البن الرفعة )16/6٩لرفعة )انظر: كفاية النبيه البن ا(  2)
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 الفصل األول: في َمعرَفِة العاقلِة المتحملين.

 (3)  وبَيُت المال  وليسِت المحالفةُ (2)  والوالءُ (1)/القرابةُ  وِجَهاُت التَّحمل ثالثة: 
 .(5)لمن ِجَهاِت التََّحمُّ  (4)والمواالةُ 

 الجهة األولى: القرابُة.
وهي أَقوى جهات العصابة  وإنما يَتَحمَُّل ُكلُّ َعاصٍب واقع في َحواشي النََّسب  
وهم: اإلخوُة وبنوهم وإن سفلوا  واألعماُم وإن علوا  وبنوهم وإن سفلوا  ال الواقعوَن في 

  وال يَتحمَُّل (6)وإن سفلواَعمود النََّسب  وهم: األب والجد وإن عال  واالبن وابُن االبن 

                                  
 ./ب(51)نهاية اللوحة (  1)
: هو بفتح الواو والمد، مأخوذ من المواالة، وهي المعاونة والمقاربة، فكأنه أحد أقارب الوالء(  2)

اخية ك عن الرقيق بالحرية، وهي متر المعتبق، واصحححححطاحاً: عبارة عن عصحححححوبة سحححححببها زوال المل
عن عصحححححوبة النسحححححب، يرث بها المعتبق ويلي أمر النكاح والصحححححاة عليه، ويعقل ذكور العصحححححبة 

-12/4٩7النجم الوهحححاا للحححدميري ) (،345مختحححار الصححححححححححححححححححاح للرازي ) من بعحححده. انظر:
 (.4/672(، مغني المحتاا للشربيني )4٩1

افححا: عححاهححده، والحليف: المعححاهححد، المحححالفححة(  3) : العهححد يكون بين القوم، حححالفححه محححالفححة وحب
وتحالفا: تعاهدا وتعاقدا على أن يكون أمرهما واحدا في الُنصححححححححرة والحماية. انظر: اإلفصححححححححاح 

(، معجم المصحححححطلحات واأللفاظ الفقهية 1/637في فقه اللغة للصحححححعيدي وحسحححححين موسحححححى )
(3/225-622.) 

أن يعاهد شحححخص شحححخصحححا آخر على أنه إن جنى فعليه واصحححطاحاً: : لغة التناصحححر، المواالة(  4)
التعريفات الفقهية للبركتي  (،345مختار الصححححححاح للرازي ) أرشحححححه وإن مات فميراثه له. انظر:

(222.) 
(، روضححححححححححححححة الطالبين للنووي 12/464زيز للرافعي )(، الع6/36٩انظر: الوسححححححححححححححيط للغزالي )(  5)

 (.4/13(، أسنى المطالب لألنصاري )6/312)
(، 12/465(، العزيز للرافعي )7/1٩2(، الته يب للبغوي )6/36٩انظر: الوسيط للغزالي )(  6)

 (.6/312روضة الطالبين للنووي )



 دراسةً وتحقيقًا....... هـ(727الجواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي )ت:

 

090 

 .(1)الجاني عن نَفسِه مع عاقلته فـَُيجَعل كواحد منهم
ها  أو ُمعتقها  أو قـََتل رجٌل له ابٌن هو  ولو قـََتلِت المرأُة ولها ابٌن هو ابُن ابِن َعمِّ

 .(2)ال َأظهرُهما:ُمعتقه  ففي َضرِب الدية عليه وجهان: 
 لمدلي باألب من األخوين والعمين  قوالن:وفي تـََقدُّم المدلي باألبوين على ا

وهو الجديد وَقَطع به بعضهم: نعم  وهما كالقولين في التَّقدُّم في  َأصحُهما
 .(3)الوالية

ر ويـُرَاَعى الترتيُب في العصبات فـَيـَُقدم األقرُب فاألقرب  ومعنى الترتيب: أنَّا نَنظُ 
  إمَّا لقلِة (4)فإن كان فيهم ]َوفاٌء[في واجِب هذا الحول وفي األقربين  ونُوزعه عليهم؛ 

الواجب  أو َكثرتهم  فـَُيوزَّع عليهم  وال يُعدل إلى من بعدهم  وإال َشاركهم في التَّحمُّل 
 .(5)من بعدهم  ثم الذين يَلونهم

  

                                  
روضححححححححححححححة الطالبين للنووي (، 12/465(، العزيز للرافعي )6/36٩انظر: الوسححححححححححححححيط للغزالي )(  1)

 (.4/13(، أسنى المطالب لألنصاري )6/312)
(، 557-16/556(، نهاية المطلب للجويني )345-12/344انظر: الحاوي للماوردي )(  2)

(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/466(، العزيز للرافعي )372-6/36٩الوسححححححححححححححيط للغزالي )
(6/312-311.) 

(، 12/467(، العزيز للرافعي )7/1٩2، الته يب للبغوي )(6/372انظر: الوسيط للغزالي )(  3)
 (.6/311روضة الطالبين للنووي )

 (.6/311في النسختين ]وقاية[، والمثبا من روضة الطالبين للنووي )(  4)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/467(، العزيز للرافعي )7/1٩2انظر: التهحح يححب للبغوي )(  5)

 (.1/564ري )(، النجم الوهاا للدمي6/311)
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والمَقدَّم من الذين يَتحمَُّلون الَعْقل: اإلخوُة ثم بـَُنوهم وإن سفلوا  ]ثم األعماُم ثم 
 .(2)  ثم أعماُم األب ثم بـَُنوهم  ثم أعماُم الجد ثم بـَُنوهم  كالميراث(1)ن سفلوا[بـَُنوهم وإ

وَذُوو األرحاِم ال يَتحمَُّلون الَعْقل  إال على طريِق من يُورثهم  فيتحمَّلون عند عدم 
 .(4)؛ وال يَتحمَّل الَعْقل الزوج َقطعاً (3)الَعَصبات

 .الجهة الثانية: الَوالءُ 
يتحملون الَعْقل؛ فإذا لم َيُكن للَجاني َعصبة من النَسب  أو   (5)باتُه[المعِتق ]وَعصَ 

كانوا ولم يـَُفوا بتوزيِع الواجب عليهم  َتحمَّل ُمعِتق الجاني إن كان َعتيقاً؛ فإن لم يُوجد 
َيُكونوا أو َفُضل عنهم شيء   (6)أو َفُضل عنه شيء  َتحمَّل َعصبُته من النَسب؛ فإن ]لم[

اتُه  ثم م ُمعِتق المعِتق  ثم َعصباتُه من النسب  ثم ُمعِتق أَبي المعِتق  ثم َعصبَتحمَّل َعنه
ُمعِتق َجد المعِتق  ثم َعصباتُه  على هذا الترتيب أبداً كما في الميراث  هذا َنصُّ الشافعي 

 .(7)والجمهور والرافعي
ِتق  إال عند َعدِم لمعوَكالُم الَغزالي هنا ومن بعد  يقتضي أنَّا ال َنضِرب الَعْقل على ا

                                  
 ساقٌط في ) (.(  1)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين 12/467(، العزيز للرافعي )1٩3-7/1٩2انظر: التهحح يححب للبغوي )(  2)

 (.1/564(، النجم الوهاا للدميري )6/311للنووي )
(، 527-1/526انظر: تتمة اإلبانة للمتولي، رسحححححححححححححالة علمية بتحقيق عبد الرحيم الحارثي )(  3)

(، النجم الوهححححاا للححححدميري 6/311(، روضحححححححححححححححححة الطححححالبين للنووي )21/467العزيز للرافعي )
(1/564.) 

(، روضحححححححححححححححححة الطححححالبين للنووي 12/467(، العزيز للرافعي )1/512تتمححححة اإلبححححانححححة للمتولي )(  4)
 (.1/564(، النجم الوهاا للدميري )6/311)

 في ) (: ]عصابة[.(  5)
 ساقٌط في ) (.(  6)
(، الوسححححححححححححححيط للغزالي 16/527(، نهاية المطلب للجويني )732انظر: مختصححححححححححححححر المزني )(  7)

(، النجم الوهححاا 6/311(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي )12/461(، العزيز للرافعي )6/372)
 (.4/13(، أسنى المطالب لألنصاري )1/565للدميري )
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  واإلماُم َحَكى َعِن األئمة: "أنَـُّهم قـَيَُّدوا الَضرب على عصبات (2()1)ِجَهة ]النَسب[
المعِتق بموت المعِتق  َوَوجََّهُه؛ بأنَّ العصبات ال َحقَّ لهم في الَوالِء وال به  فيقعون من 

ار الوالءُ    َورثوا بالوالِء  وصَ المعَتق في حياة المعِتق َموقع األَجانب؛ فإذا مات المعِتق
  وال يـَتَِّجه إال هذا؛ نعم  إذا لم َيُكن َثم معِتٌق (3)/كالنسب  فإذ ذاك َنضرُب عليهم

اُهم إلى  وَضربنا على َعصباتِه  فهل ُنخصص بالضَّرب األقربين وال نَتعدَّاُهم  أو نَتعدَّ
 .(4)الثاني"  انتهى األبعدين  كما في عصبات النسب؟ فيه تردد ظاهر  واألوضح

  يَنطَِبق على ما قَاله القاضي: "أنَُّه إذا أَعتَق الكافُر َعبداً (5)وما حكاه عن األئمة
مسلماً وله ابٌن مسلم  فمات العبد في حياة ُمعتقه  ال يرثه ابُن ُمعتقه المسلم  بل َيُكون 

 .(6)لبيِت المال"
 لمشُهور:وُيَخرَّج من كالم اإلمام وجهان َغير المذهِب ا

 أحدهما: أنَّا ال َنضِرُب على عاقلة المعِتق شيئاً  إال بَعد موته.
 والثاني: أنَّا ال َنضرُب بعد َموته على عاقلته األبعدين مع ُوجود األقربين.

  كان وجهاً ثالثاً: وهو أنَّا ال َنضِرُب على المعِتق مع (7)وإن َصحَّ ما ذَكرُه الغزالي

                                  
 في ) (: ]السبب[.(  1)
الرفعة، رسححالة علمية بتحقيق  (، وانظر: المطلب العالي البن6/362انظر: الوسححيط للغزالي )(  2)

 (.145عبد الهادي الرشيدي )
 ./أ(51)نهاية اللوحة (  3)
(، 12/472(، وانظر: العزيز للرافعي )542-16/541انظر: نهححححايححححة المطلححححب للجويني )(  4)

(، المطلب العالي البن الرفعة، رسححححححححححالة علمية بتحقيق عبد 6/312روضححححححححححة الطالبين للنووي )
 (.514الهادي الرشيدي )

 أي: اإلمام في المسألة السابقة.(  5)
 (.141(، المطلب العالي البن الرفعة )227-16/226انظر: كفاية النبيه البن الرفعة )(  6)
 السابقة. صفحةانظر: ال(  7)
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   فَتصيُر األوجُه أربعة.َعصب النَسب (1)]ُوجود[
وإذا انتَهى التَّحمُّل إلى َعصَبات المعِتق  لم َيدُخل ِفيهم أَبوه وابنه في أصح 

؛ وهما كالوجهين االثنين (3)المعتق  وابنه (2)الوجهين  وَتجري الوجهان في أَبي ]معتق[
 (4)بيه؟أفيما إذا أَوجبنا الديُة على الَجاني ألمٍر اقتضاه  هل ُيضَرب على ابنه و 

وإذا لم يُوَجد من له َوالٌء على الجاني، وال َأحٌد من َعصباتبه، َتحمَّل ُمعتق أَبيه، 
ثم َعصباتُه، ثم ُمعتبق معتق األب، ثم َعصباتُه على ما تقدم في الجاني؛ فان لم يُوَجد 

ءب المن لُه الوالُء على األب، َتحمَّل ُمعتبق الجدّب ثم َعصباتُه من النَسب، ثم من الوَ 
 .(5)وهك ا

  

                                  
 ساقٌط في )ز(.(  1)
 (.6/311ساقٌط في النسختين، والمثبا من روضة الطالبين للنووي )(  2)
(، 12/461(، العزيز للرافعي )7/1٩3(، الته يب للبغوي )6/372الي )انظر: الوسيط للغز (  3)

 (.1/565(، النجم الوهاا للدميري )6/311روضة الطالبين للنووي )
المعتمد: أنَّه ال ُيضححححححححرب على أبي الجاني وال ابنه؛ ألنَّهم أبعاضححححححححه وأصححححححححوله. انظر: روضححححححححة (  4)

(، تحفححححة المحتححححاا للهيتمي 1/563)(، النجم الوهححححاا للححححدميري 6/312الطححححالبين للنووي )
(4/٩2.) 

(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/461(، العزيز للرافعي )7/1٩3انظر: التهحح يححب للبغوي )(  5)
 (.4/٩3(، تحفة المحتاا للهيتمي )1/565النجم الوهاا للدميري ) (،6/311)
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 فروع:

لو ادَعاُه َرجٌل  أو انتَسَب إلى َميٍت  الذي ال يُعَرف َنسُبُه، (1)األول: اللقيطُ 
اته؛ واعترَف به َورثته  ثـََبَت َنسُبه؛ فَنضِرُب الديَة إذا َجَنى خطًأ  أو شبِه َعمٍد  على َعصب

 .(2)فإن قامت بينٌة على أنَُّه من قبيلٍة أخرى  فالحكم للبينة
ل[ فإذا أَعتَقِت المرأةُ ممُلوَكاً   ؛(4)الَعْقل الذكورة (3)الثاني: سيأتي أنَّ َشْرط ]َتحمُّ

لم تـََتحمَّل َعْقل ِجَنايته  وَيحِمل َعقُله من َيحِمُل َعقلها من َعصباتها إذا َجَنت  كما 
 .(5)يُزوج عتيقها من يُزوجها

قة  إال قَة ال يُزوجها في حياة المعتِ َوَقد َمرَّ في النكاح عن ابن القاص: أنَّ العتي
 .(7)  وقياسه أال يَتحمَّل َعصباتها َعقلها في َحياتها(6)السلطان

  

                                  
 مقلى الضائ  لقيط وملقو  ومنبوذ.الملقو ، والصبي ال: هو الصبي المنبوذ اللقيط(  1)

(، 214واصححطاحاً: هو صححغير آدمي منبوذ ال يعرف أبواه وال رقه. انظر: مختار الصحححاح للرازي )
 (.541-2/542، مغني المحتاا للشربيني )(4/12٩ته يب األسماء واللغات للنووي )

(، روضحححححححححححححححة الطححالبين 46٩-12/461عي )(، العزيز للراف7/221انظر: التهحح يححب للبغوي )(  2)
 (.4/14(، أسنى المطالب لألنصاري )6/311للنووي )

 في ) (: ]الحمل[.(  3)
 (.221) صفحة انظر:(  4)
(، الحعححزيحز لحلحرافحعححي 11/623(، الحبحيحححححححان لححلحعحمحرانحي )6/372انحظحر: الحوسححححححححححححححيحط لححلحغحزالحي )(  5)

(، أسححححححححححححححنى المطححالححب لألنصحححححححححححححححاري 312-6/311ن للنووي )(، روضحححححححححححححححة الطححالبي12/46٩)
(4/14.) 

 /أ(.1) 7انظر: مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسخة المتحف، م(  6)
 (.153انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد الهادي الرشيدي )(  7)
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ل َعْقل الَعِتيق،  الثالث: لو َأعَتَق جماعًة عبدًا، فَ ُهم كَشخٍص واحٍد في َتحمُّ
  ُضِرَب على ؛ فإن كاَنوا أَغنياءَ (1)فال يَلزمهم كلهم  إال ما يلزم المعِتق لو كان واحداً 

ِديَنار؛ فإن كانوا َثالثًة  فعلى ُكلِّ واحٍد ُسدس؛ وإن كانوا متوسطين   (2)/جميعهم ِنصفُ 
ُضِرَب عليهم رُبع دينار؛ ولو كان بعضهم غنياً وبعضهم متوسطاً  فعلى الَغني ِحصََّته من 

 .(3)نالِنصف لو كانوا أغنياء  وعلى المتوسط ِحصََّته من الرُبع لو كانوا متوسطي
فلو َماَت واحٌد منهم  أو ماتوا جميعاً  َحَمل ُكلُّ واحٍد من َعصباتِه مثل ما كان 
َيحِمله هو في حياته  وهو ِحصََّته من الِنصف والرُبع  على ما يقتضيه حال هذا 

 .(4)المَتَحمِّل
كالُم و فإذا َكانوا ثالثًة  َوَجَب على ُكلِّ واحٍد من َعَصبة المَتوفَّى  ُسدس ِديَنار  

 .(5)الَغزالي: يَقَتضي أنَّه َيجُب الُسدس على َجميعهم يتوزَّعونه  وليس َكذلك
وإن كان المعِتق واحداً  َفمات وله َعصبات كثالثِة إخوٍة  ضرَب على ُكلِّ واحٍد 
منهم ِحصًَّة تامة  بحسب ما يَقَتضيه حالُُه من الِغَنى والتوسط؛ وال يُوزَُّع عليهم ما كان 

 .(6)يتحمَّله في حياته  كَتوزيع الَقْدِر المتَحمَّل فيما إذا أَعتقه َجماعة المعِتق

                                  
(، الحعححزيحز لحلحرافحعححي 11/٩75(، الحبحيحححححححان لححلحعحمحرانحي )6/372انحظحر: الحوسححححححححححححححيحط لححلحغحزالحي )(  1)

 (.1/565(، النجم الوهاا للدميري )6/312(، روضة الطالبين للنووي )12/46٩)
 ./ب(51)نهاية اللوحة (  2)
(، روضححححححححححححححة الطالبين 12/46٩(، العزيز للرافعي )371-6/372انظر: الوسححححححححححححححيط للغزالي )(  3)

 (.1/566(، النجم الوهاا للدميري )6/312للنووي )
(، النجم الوهاا 6/312(، روضححححححة الطالبين للنووي )472-12/46٩ز للرافعي )انظر: العزي(  4)

 (.4/14(، أسنى المطالب لألنصاري )1/566للدميري )
(، المطلب العالي البن الرفعة، رسحححالة علمية بتحقيق 371-6/372انظر: الوسحححيط للغزالي )(  5)

 (.4/14(، أسنى المطالب لألنصاري )155عبد الهادي الرشيدي )
(، المطلب العالي البن 6/312(، روضححححححة الطالبين للنووي )12/46٩انظر: العزيز للرافعي )(  6)

 (.1/566(، النجم الوهاا للدميري )155) الرفعة
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ل الَعِتيق الَعْقل عن ُمعِتقه   وقال (1)حمَّله  قوالن: أصحهما: ال يَتالرابع: في َتحمُّ
 .(2)الروياني: هو القياس  والمذهب المنصوص: أنَّه ال يَتحمَّله

  فلو اجتمعا تَأخر الَعِتيق عن (3)رابعة للتَّحمُّلفإن قُلنا: يَتحمَّله؛ فهذِه ِجَهٌة 
 .(6)  ويجريان في َعِتيق الَعِتيق(5)  وال تـََتحمَّل َعصبات الَعتيق ِبَحال(4)المعِتق  َنصَّ َعليه

إذا َجَنى ف الخامس: المَتولَّد من َعتيٍق وَعتيَقة ثَ َبت الَوالُء َعليه لمَوالي األب؛
 .(1)عقله (7)[َتحمَّل َعليه َموالي ]أبيه

ءُ ولو َتولََّد من َعتيَقٍة َوَرقيق  فالَوالُء َعليه لمَوالي األُم؛ فلو َعَتق األب  انجرَّ الَوال
 .(٩)من َمَوالي األم إلى َمَوالي األب

  

                                  
(، العزيز للرافعي 6/371(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )12/362انظر: الححححححححاوي للمحححححححاوردي )(  1)

 (.313-6/312(، روضة الطالبين للنووي )12/471)
 (.327ر: مختصر المزني )انظ(  2)
 (.1/566(، النجم الوهاا للدميري )12/471انظر: العزيز للرافعي )(  3)
(، العزيز للرافعي 11/5٩1(، وانظر: البيحححححححان للعمراني )327انظر: مختصححححححححححححححر المزني )(  4)

 (.1/566(، النجم الوهاا للدميري )6/313(، روضة الطالبين للنووي )12/471)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/471(، العزيز للرافعي )11/5٩1للعمراني )انظر: البيححان (  5)

 (.1/566(، النجم الوهاا للدميري )6/313)
(، العزيز 11/5٩1أي: ويجري الوجهححان أيضحححححححححححححححاً في عتيق العتيق. انظر: البيححان للعمراني )(  6)

 (.1/566(، النجم الوهاا للدميري )12/471للرافعي )
 في ) (: ]ابنه[.(  7)
(، العزيز 6/371(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )543-16/542انظر: نهحححايححة المطلححب للجويني )(  8)

 (.6/313(، روضة الطالبين للنووي )12/471للرافعي )
(، روضححححححححححححححة الطالبين للنووي 12/471(، العزيز للرافعي )6/371انظر: الوسححححححححححححححيط للغزالي )(  9)

(6/313) 
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فلو َجَنى قبل انجراره فالَعْقل على َمَوالي األم إذا َمات المجني عليه قَبل االنجرار  
 .(2)ستشكله اإلمام  وا(1)قاله ابن الحداد

وإن مات بعد انجراره  قال ابن الحداد: َقْدُر أَرِش الجنايِة على َموالي األم إذا كان 
قدر   إلى َوقت االنجرار  إذا كان له أَرٌش مُ  (3)ُدون الدية  وكذا ما َحَصل منها بالسرايةِ 

وَضَحه َفسرى و أَ فسرى قبل االنجراِر إلى الَكف؛ َفأسَقطها  أَ كما لو كان َقَطع إصَبعه  
إلى العين؛ فأذهب ضوئها  ثُم َسرتا بعد االنجراِر إلى النفس  لُحصول َذلك في  (4)قبله

؛ فإن لم َيُكن للسراية أَرٌش ُمقدر  فال أَثر لها في َحق َموالي األم  (5)َحال َكون الَوالء لهم
 .(7)األصحاب (6)/والباقي من الدية بعد أَرش الِجراحة  يجُب على الجاني  وتابعه
  قال: "ولسُت أبعد (1)واستشكله اإلمام أيضاً؛ وَمال إلى ُوجوبه في بَيت المال

أن َيُكون ما قالوه جرياً على ظَاهر النص  فيما لو أَوَضح ِذمي رَأس إنسان  ثم َأسلم  ثم 
ي  نعلى العاقلة الذمية  وما َعداُه في َمال الَجاجروُح بالسراية؛ َفأرُش المجروح َمات الم

                                  
(، العزيز 6/371(، وانظر: الوسحححححيط للغزالي )1٩٩انظر: المسحححححائل المولدات البن الحداد )(  1)

 (.6/313(، روضة الطالبين للنووي )12/471للرافعي )
 (.16/543انظر: نهاية المطلب للجويني )(  2)
: مصحححححدر سحححححرى يسحححححري، ومعناه المضحححححي واالنتقال، وقول الفقهاء سحححححرى الجرح إلى السحححححراية(  3)

نفس معناه دام ألمه حتى حدث منه الموت، وقط  كفه فسحححححححرى إلى سحححححححاعده أي تعدى أثر ال
 (.31/261(، تاا العروس للزبيدي )1/275) المصباح المنير. انظر: رحالج

 أي: قبل االنجرار.(  4)
-16/543(، نهححايححة المطلححب للجويني )1٩٩انظر: المسحححححححححححححححائححل المولححدات البن الحححداد )(  5)

-164لي البن الرفعة، رسححححححححححالة علمية بتحقيق عبد الهادي الرشححححححححححيدي )(، المطلب العا546
165.) 

 ./أ(52)نهاية اللوحة (  6)
(، 472-12/471(، العزيز للرافعي )547-16/543انظر: نهححححايححححة المطلححححب للجويني )(  7)

 (.166-165(، المطلب العالي البن الرفعة )6/313روضة الطالبين للنووي )
 (.545-16/544للجويني ) انظر: نهاية المطلب(  8)
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ال على َعاقلة المسلمين  وال الذمين  وال على بَيِت المال  وبينه وبين مسألتنا َفرٌق 
 .(1)ظَاهر" انتهى

ولو َأوَضَح خطأً  ثُم أُعِتَق أَبوه  ثُم َسرت إلى النفس  فَأرُش الموضحة  وهو ِنصُف 
راَحُة َقطُع جِ ُعشر الدية على ُمعِتق األم  وباقي الدية على ُمعِتق األب  ولو َكانِت ال

عِتَق األب  َكَلت َفسَقطِت الَكف  ثُم أُ آُمعِتق األم ُعشر الدية؛ ولو تَ  ُأْصُبع  َوَجب على
 .(2)ثُم َمات المجني َعليه  َفعلى ُمعِتق األم ِنصُف الدية  والباقي على ُمعِتق األب
والي األم مَ  ولو َقَطع َيديه َورِجَليه  ثم أُعِتَق األب  ثم َمات المجني عليه  فعلى

  وقال (5)َرقَبته َخطأً أيضاً  فالحكم َكذلك على المذهب (4)  وإن َماَت ِبَحزِّ (3)ديٌة كاملة
من األطراف  وعلى َموالي األب  (6)ابن سريج: "َيِجُب على َموالي األم دية ]ما َقطعُه[

 .(7)ديُة النفس"
لي األم وح منهما  فعلى َمواالمجر ل االنجرار وُأخرى بَعده  وَمات ولو َقَطع َيداً قَب

  .(1)ِنصُف الدية  وعلى َموالي األب ِنصفها

                                  
-161(، وانظر: المطلححب العححالي البن الرفعححة )16/545انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  1)

16٩.) 
 (.12/472انظر: العزيز للرافعي )(  2)
(، العزيز للرافعي 6/372(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )16/547انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  3)

 (.4/14ي )(، أسنى المطالب لألنصار 12/472)
(، معجم اللغححة العربيححة المعححاصححححححححححححححرة 71: هو القط . انظر: مختححار الصحححححححححححححححححاح للرازي )الحز(  4)

(1/415.) 
(، المطلب العالي البن 651(، البسححححححيط للغزالي )16/547انظر: نهاية المطلب للجويني )(  5)

 (.176الرفعة )
 في ) (: ]قاطعة[.(  6)
 (.176(، المطلب العالي البن الرفعة )16/547انظر: نهاية المطلب للجويني )(  7)
(، المطلب العالي البن 651(، البسححححححيط للغزالي )16/541انظر: نهاية المطلب للجويني )(  8)

 (.176الرفعة )
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 َوللمسأَلة األولى، َنظائر:
المَتولَّد بين َعتيقة َورَقيق  إذا َحَفر بِئراً في َمحل ُعدوان  أو َأشرَع َجناحاً   منها:

م  وإن األأو ميزاباً  ومات َمعصوٌم بشيء من هذه األسباب  َتُكون الديُة على َموالي 
 .(1)أُعِتَق أَبوه  ثُم َحصل الهالك بشيٍء منها  َتُكون الديُة في ماله

اب ولو َحَفَر العبُد  ثُم َعَتق  ثُم َتردَّى فيها إنساٌن  أو َرمى إلى َصيٍد  َفعتق  ثُم َأص
 .(2)السهُم إنساناً  َتجُب الديُة في ماله

بإعتاقه َيصيُر  م َسرى إلى النفس  فالسيدولو َقَطع يََد إنساٍن َخطًأ  فَأعتقه َسيده  ثُ 
من ِنصف الدية وكماُل قيمِة العبد  والنصُف اآلخر في َمال  (3)ُمختاراً  َفعليه ]األقُل[

 .(4)الجاني
َوجٌه: أنَّ السيد يَفدي بأقل األمرين من َكمال الدية وَكمال  ءُ قال البغوي: "ويجي

 .(5)القيمة"
َصيٍد  َفأسلم  ثُم َأصاب السهُم إنساناً؛ فالديُة في ما لو َرَمى ذمٌي إلى  ومنها:

 .(6)َمالِه ُدون َعاقلته المسلمين والذميين

                                  
(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 12/472(، العزيز للرافعي )7/51انظر: التهححح يحححب للبغوي )(  1)

(6/133.) 
(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 12/472(، العزيز للرافعي )7/51انظر: التهححح يحححب للبغوي )(  2)

 (.4/15(، أسنى المطالب لألنصاري )6/313)
 في ) (: ]األول[.(  3)
(، روضة الطالبين للنووي 473-12/472(، العزيز للرافعي )7/5٩انظر: الته يب للبغوي )(  4)

(6/313.) 
 (.7/5٩ب للبغوي )انظر: الته ي(  5)
(، 12/473(، العزيز للرافعي )11/621(، البيان للعمراني )7/57انظر: الته يب للبغوي )(  6)

 (.6/314روضة الطالبين للنووي )
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  ثُم َأصاب السهُم إنساناً  (2)  أو َتمجَّسَ (1)ولو َرَمى يَهودٌي إلى َصيٍد  ثُم تَنصَّرَ 
إن قُلنا: يـَُقر  َتُكون و فإن قُلنا: ال يـَُقر عليه  فهو ُمرتد ال َعاقلة له  فَتُكون الديةُ في ماله  

 .(4()3)الديُة على َعاقلته على أي ِديٍن َكانوا
ِخالٍف  (7)]على[(6)/ (5)قال الرافعي: "ولَيُكن َتحمُّل بَعُضهم ]عن بعض[

   أي من اختالف الملك.(1)َسنذكره"
ولو َجرَح ِذمٌي إنسانًا َخطأ  وَأسلم الجارُح  ثم َمات المجروح  قال ابن الحداد 

عه األكثرون: أرُش الِجراحة على َعاقلته الذميين  والباقي في ماله  فإن زاد أَرُش وتاب
الِجراحة على ديِة النفس  كما لو َقَطع َيديه ورجليه  فالواجُب ديُة النفس على عاقلته 

 .(٩)الذميين
  

                                  
 (.2/564) المصباح المنير: أي صار من النصارى. انظر: تنصر(  1)
والمجوس: قوم كانوا يعبدون الشححححمس والقمر والنار وأطلق : أي صحححار من المجوس، تمجس(  2)

-2/34. انظر: الملل والنحل للشحححححححححححححهرسحححححححححححححتاني )عليهم ه ا اللقب من  القرن الثالث للمياد
 (.2/155(، المعجم الوسيط )6/215(، لسان العرب البن منظور )37

من دين بححاطححل إلى دين بححاطححل، فححانححَّه ال يقر عليححه وال يقبححل منححه إال المعتمححد: أنَّ من انتقححل (  3)
 (.3/161(، أسنى المطالب لألنصاري )4/775اإلسام. انظر: روضة الطالبين للنووي )

(، روضحححححححة الطالبين للنووي 12/473(، العزيز للرافعي )51-7/57انظر: الته يب للبغوي )(  4)
(6/314.) 

 (.12/473لمثبا من العزيز للرافعي )ساقٌط في النسختين، وا(  5)
 ./ب(52)نهاية اللوحة (  6)
 في ) (: ]عن[.(  7)
 (.12/473انظر: العزيز للرافعي )(  8)
البيحححان للعمراني  (،7/51(، التهححح يحححب للبغوي )16/٩5انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )(  9)

 (.6/431(، روضة الطالبين للنووي )12/473العزيز للرافعي ) ،(11/621)
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على  (1)بالسرايِة وأَرش الِجراحة  ]كله[والمَهذب: "ما زَاد  وقال َصاحب الحاوي
 .(2)عاقلته الذميين"

وقال الرافعي: "ربما بـََنى الِخالف على الِخالف فيما إذا َجرََح ِذمَّيٌّ ِذمياً  ثُم َأسلم 
الجارح  وَمات المجروح  هل يُقَتص منه؟ إن قُلنا: نعم  اعتبارًا بحاِل الجرح  فجميُع 

؛ لم يَلزُمُهم جميعها  والَوجُه: مجيُء هذا الوجه في المسأَلة الديِة عليهم  وإن قُلنا: ال
 .(4)"(3)األولى

ولو َعاَد بعد اإلسالِم  َفجنى على المجني عليه  ِجنايًة ُأخرى َخطًأ  وَمات منها  
  وأمَّا الذميون؛ فإن كان أَرُش الجراحِة النصف  (5)فنصُف الدية على َعاقلته المسلمين

النصُف أيضاً  وإن َكان أَقل  كما لو َكان َأوضح رأسه  أو َقطع إصبعه؛  أو َأكثر  فعليهم
 .(7()6)َفأرُش الِجراحِة على َعاقلته الذميين  وما زَاد إلى تمام النصف على ]الجاني[

الدية على َعاقلته الذميين  وأربعُة أَْعَشارها  (1)فَيجُب في َقطع اأُلصُبع  ]ُعْشر[
 .(٩)انيوهي تمام النصف  على الج

  

                                  
 ساقٌط في )ز(.(  1)
 (.12/372(، الحاوي للماوردي )172-5/171انظر: المه ب للشيرازي )(  2)
 أي مسألة: )المتولد بين عتيقة ورقيق إذا حفر بتراً ...(.(  3)
 (.12/473انظر: العزيز للرافعي )(  4)
الطححالبين (، روضحححححححححححححححة 12/473(، العزيز للرافعي )622-11/621انظر: البيححان للعمراني )(  5)

 (.4/126(، مغني المحتاا للشربيني )6/314للنووي )
 في ) (: ]الثاني[.(  6)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين 474-12/473(، العزيز للرافعي )11/622انظر: البيححان للعمراني )(  7)

 (.4/126(، مغني المحتاا للشربيني )6/314للنووي )
 (.12/474)في النسختين ]نصف[، والمثبا من العزيز للرافعي (  8)
 (.12/474(، العزيز للرافعي )7/5٩انظر: الته يب للبغوي )(  9)
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وإن َكانِت الجنايُة بَعد اإلسالِم ُمَذفَِّفة  قَال الشيخ أبو علي وغيره: أَرُش 
الواقع في الُكفر على َعاقلته الذميين  والباقي إلى َتمام الدية  على َعاقلته  (1)]الَجرح[

 .(2)المسلمين
ومن ري: "َتفريٌع على َقول ابن ُسريج واإلصطخ (4): "هذا(3)وقال اإلمام والعمراني

  (5)َجرَح  ثُم قَتل  أنَّ أَرُش الِجراحة ال َتدُخل في الدية"؛ وأمَّا على القول بأنَُّه يَدُخل
 .(6)وهو الظاهر  َفجميُع الديِة على َعاقلته المسلمين"

ولو َعاد بَعد اإلسالم  َفجرحُه مَع آخر َخطًأ  انبنى على الِخالف في أنَّ الدية 
و الجراحات  فعلى األول: وهو األصح  يَلزُمُه ِنصُف الدية  ع على الجارحين أُتوزَّ 

والنصُف يَلزم بالجراحتين  َفِحصَُّة ِجراحة اإلسالم وهي الرُبع  على َعاقلته المسلمين  
ويُنظَر في ِجراحِة الُكفر؛ فإن َكان أَرُشها مثل رُبع الدية  أو َأكثر  َفعلى الذميين الرُّبُُع 

                                  
 في )ز(: ]الجراحة[.(  1)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/474(، العزيز للرافعي )11/622انظر: البيححان للعمراني )(  2)

(6/314.) 
 سححححححححالم بن أسححححححححعد بن يحيى العمراني بن عمرانيى بن أبى الخير أبو الخير يح : هوالعمراني(  3)

(، ه41٩يين باقليم اليمن، ولد سنة )شيخ الشافعمن قرية من اليمن، يقال لها: مصنعة سير، 
عثمححان العمراني ومنهم اإلمححام زيححد ابن تفقححه على جمححاعححات منهم خححالححه اإلمححام أبو الفتوح بن 

نَّف البيان، وال (. ه551لغزالي والير ذلك، توفى سحححححنة )رائب الوسحححححيط لعبد الله اليفاعي، صحححححَ
-7/336(، طبقات الشحححححافعية للسحححححبكي )2/271انظر: ته يب األسحححححماء واللغات للنووي )

331.) 
 أي: قول الشيخ أبو علي.(  4)
 أي: دخول األرش في الدية.(  5)
نظر: العزيز (، وا11/622(، البيان للعمراني )73-16/72انظر: نهاية المطلب للجويني )(  6)

 (.315-6/314(، روضة الطالبين للنووي )12/474للرافعي )
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 .(1)الجاني لِ اوالزيادة إلى تمام الرُّبُع في مالرُّبُع  فعليهم َقدُر األرش  أيضاً  وإن كان ُدون 
وعلى الثاني: ثُلُث الدية وهو ِحصَُّة ِجراحِة اإلسالم  على َعاقلته المسلمين  ثُم 

َأكثر  فعلى عاقلته  (2)/يُنظَر في ِجراَحِة الُكفر؛ فإن َكان أَرُشها مثل ثُلث الدية  أو
أَيضاً؛ وإن َكان أَقل فعليهم األرُش  والباقي إلى َتمام الثـُُلث على  الذميين الثُلث

 .(3)الَجاني
لو َجرَح إنساناً َخطًأ  ثُم ارتدَّ  ثُم َمات المجروُح بالسراية  َفأرُش الِجراَحِة  ومنها:

   رعلى َعاقلته المسلمين  والباقي إلى َتمام الدية َعليه؛ فإن َكان األرُش مثُل الدية  أو أكث
كما لو َقَطَع َيديه ورجليه  فـََقدُر الدية  وهو الواجُب يَلزُم العاقلة  ولو َجرََح وهو ُمرتدٌّ  

 .(4)َفأسلَم  ثم َمات المجروح  فالدية َعليه
ولو َجرَحُه وهو ُمسلٌم  فارتدَّ الجارح  ثُم َعاد إلى اإلسالم  ثم َمات المجروح؛ 

 (5)اني؟اً بالطرفين  أو أَرُش الجرِح وما زَاد على الجفهل على َعاقلته َجميع الديِة  اعتبار 
 .(6)فيه طريقان: َأحدُهما: فيه قوالن

                                  
(، أسححححححححححححححنى المطالب 6/315(، روضححححححححححححححة الطالبين للنووي )12/474انظر: العزيز للرافعي )(  1)

 (.4/15لألنصاري )
 ./أ(53)نهاية اللوحة (  2)
 (.6/315(، روضة الطالبين للنووي )12/474انظر: العزيز للرافعي )(  3)
(، أسححححححححححححححنى المطالب 6/315(، روضححححححححححححححة الطالبين للنووي )12/474انظر: العزيز للرافعي ) ( 4)

 (.4/15لألنصاري )
المعتمد: أنَّ على العاقلة أرش الجرح وما زاد على الجاني. انظر: أسححنى المطالب لألنصححاري (  5)

(4/15.) 
وضحححححححححححححححة الطححالبين (، ر 475-12/474(، العزيز للرافعي )11/622انظر: البيححان للعمراني )(  6)

 (.6/315للنووي )
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 .(1)والثاني: إن َقُصَر َزمُن الردَّة  َوَجَب الجميُع َعليهم قطعاً  وإن طَال  ففيه القوالن
قال البغوي: "ويجيُء وجٌه: أنَّ َعلى العاقلة ثُلثي الدية  لُوجوِد اإلسالم في 

 .(3)"(2)حالين[]
  َفأصاَب السهُم إنَساناً  أو َرَمى المرتدُّ إلى (4)ولو َرَمى َسهماً إلى َصيٍد  ]وارتدَّ[

 .(5)َصيٍد  َفأسلم  وَأصاَب السهُم إنساناً  فالديُة في َماله
  وقيل: (7)(6)ولو َتخللِت الردَّة بين الرمي واإلصابة  فكذا الجواُب في التهذيب

 فيه قوالن:
 ما: َتجُب الديُة على َعاقلته المسلمين  اعتباراً بحالَتي الَرمي واإلصابة. أحده

  .(1)وثانيهما: أنَّها في َماله

                                  
(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 12/475(، العزيز للرافعي )7/62انظر: التهححح يحححب للبغوي )(  1)

(6/315.) 
 في )ز(: ]حالتين[.(  2)
 (.7/62انظر: الته يب للبغوي )(  3)
 (.12/475ساقٌط في النسختين، والمثبا من العزيز للرافعي )(  4)
(، 12/475( العزيز للرافعي )11/621(، البيان للعمراني )7/57بغوي )انظر: التهح يب لل(  5)

 (.6/315روضة الطالبين للنووي )
(، أسححححححححححنى المطالب 4/126نظر: مغني المحتاا للشححححححححححربيني )وهو المعتمد: أنَّها في ماله. ا(  6)

 (.  4/15لألنصاري )
(، روضة الطالبين للنووي 12/754(، وانظر: العزيز للرافعي )7/57انظر: الته يب للبغوي )(  7)

 (.6/316للنووي )
(، اسححححححححححححححنى المطالب 6/316(، روضححححححححححححححة الطالبين للنووي )12/475انظر: العزيز للرافعي )(  8)

 (.4/15لألنصاري )
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 الجهُة الثالثة: بيُت المال. 
فَيتحمَّل ]كما أنَّ بَيت المال َمَصبٌّ لتركِة َمن ليس له َعصبة  بنسٍب وال َوالء  

  وإن قُلنا: أنَّ َمالُُه يَنتقُل إلى بَيت المال ال (1)[ءِجنايَة من ال َعصبة له بَِنَسٍب  وال َوال
  وكذلك لو َكانت العصبُة ُمعسرين  أو كانوا ال يَفوا بالواجب (3()2)على َسبيل الميراث

 .(4)إذا ُوزَِّع عليهم  ُيكون الباقي َعلى بيت المال
  وقيل: (5)ليهيُة عفإن َكان الجاني ِذمياً  لم يَتحمَّل عنه بيُت المال  بل َتُكون الد

في ُوجوبها َعليه الخالُف اآلتي  فيما إذا لم َيُكن للَجاني المسلم َعصبٌة وال َماٌل في 
 (1()7)؟(6)بَيِت المال هل َتِجُب َعليه الدية

                                  
لطالبين روضححححححة ا، والمثبا من ]يتحمل المسحححححلمين جناية من له عصحححححبة بهما[في النسححححححختين(  1)

 (.6/316للنووي )
وجد وارث للميا المسحححححححلم؛ فانَّه ينتقل ماله إلى بيا المال إرثاً. انظر: المعتمد: أنَّه إذا لم ي(  2)

(، تحفحححة المحتحححاا 6/111(، النجم الوهحححاا للحححدميري )4/251روضحححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي )
 (.3/42للهيتمي )

(، العزيز للرافعي 11/5٩7(، البيحححححححان للعمراني )5/172انظر: المهححححححح ب للشححححححححححححححيرازي )(  3)
 (.6/316ن للنووي )(، روضة الطالبي12/475)

(، روضححححححححححححححة الطالبين للنووي 12/475(، العزيز للرافعي )6/372انظر: الوسححححححححححححححيط للغزالي )(  4)
(6/316.) 

(، العزيز للرافعي 6/372(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )5/172انظر: المهححححححح ب للشححححححححححححححيرازي )(  5)
 (.6/316(، روضة الطالبين للنووي )12/475)

 (.221) صفحةانظر: (  6)
اء، فَ وال وَ  لضحححُ المعتمد: أنَّه إذا لم يكن للجاني المسحححلم عاقلة، وال في بيا المال ماٌل، أو فَ (  7)

(، روضححححححححححححححة الطالبين للنووي 411-12/412أنَّهحا تجحب على الجحاني. انظر: العزيز للرافعي )
 (.4/٩4هيتمي )(، تحفة المحتاا لل1/567(، النجم الوهاا للدميري )6/311)

(، روضحححححححححححححححة الطححالبين 476-12/475(، العزيز للرافعي )11/621انظر: البيححان للعمراني )(  8)
 (.6/316للنووي )
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  لَعدِم العاقلة  فهل يَتحمَّل أبوه وابنه؟ فيه الوجهان اآلتيان (1)وإذا َأوجبَناها َعليه
 وال َعصبة له وال َماٌل في بَيت المال  وقُلنا: َتجُب َعليه  هل َيجبُ  فيما إذا َكان ُمسلماً 

 (3()2)على أبيه وابنه َشيٌء؟
والمرَتدُّ ال َعاقلة له؛ فإذا قَتل إنساناً َخطًأ  َوجبِت الديةُ في َماله ُمؤجلًة؛ فإن َمات  

  .(4)َحلَّت َعليه

                                  
 أي: على ال مي.(  1)
المعتمد: أنَّا إذا أوجبنا الدية على الجاني المسحححلم بسحححبب عدم وجود العاقلة وال بيا المال، (  2)

ه ال يجحححححب على  ل معحححححه. انظر: العزيز للرافعي أو لعحححححدم الوفحححححاء؛ فحححححانحححححَّ أبيحححححه وال ابنحححححه التحمحححححُّ
 (.4/٩4(، تحفة المحتاا للهيتمي )6/311(، روضة الطالبين للنووي )12/412)

(، العزيز 11/621(، البيحححان للعمراني )556-16/555انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )(  3)
 (.6/316(، روضة الطالبين للنووي )12/475للرافعي )

(، روضحححححححححححححححححة الطححححالبين 476-12/475(، العزيز للرافعي )12/56البيححححان للعمراني )انظر: (  4)
 (.1/567(، النجم الوهاا للدميري )6/316للنووي )
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لين[  ، َفخمٌس:(1)وأمَّا الصفات المعتبرُة في الَعاقلة ]المتحمِّ
  فال يَتحمَُّلَها مجنوٌن وال َمعتوٌه  وال َصبٌي  وإن َكانوا األولى: التكليف

 .(2)ُموسرين
  وال على (3)  فال ُتضَرُب َعلى امرأٍة وإن َكانت ُمعِتَقةالثانية: الذُُّكورَة

 (6)/ اَها َعنه؟دَّ ؛ فإن ُضرَِبت على األبعد فَبان ذكراً  َفهل يـَْغَرم ِحصَّة التي أَ (5)[(4)]ُخنَثى
 .(1): "لعل َأصُحُهما: نعم"  قال النووي(7)فيه وجهان

  بالنساِء في (12)  وَمقطوِع الَيديِن والرجَلين  والشيِخ الَهرِم(٩)وفي إلحاق الَزِمن

                                  
 ساقٌط في ) (.(  1)
(، العزيز للرافعي 7/1٩4(، التهحححححح يححححححب للبغوي )5/172انظر: المهحححححح ب للشححححححححححححححيرازي )(  2)

 (.1/573وهاا للدميري )(، النجم ال6/316(، روضة الطالبين للنووي )12/476)
(، روضححححححححححححححة الطالبين 477-12/476(، العزيز للرافعي )6/372انظر: الوسححححححححححححححيط للغزالي )(  3)

 (.6/316للنووي )
: االنخناث: التثني والتكسححححر، والُخنثى: ال ي له ما للرجال والنسححححاء جميعاً، أو ليس الخنثى(  4)

(، 2/145لسحححححححححححان العرب البن منظور ) (،6/114النجم الوهاا للدميري ) ر:له شحححححححححححيء. انظ
 (.5/242تاا العروس للزبيدي )

 في ) (: ]صبي[.(  5)
 ./ب(53)نهاية اللوحة (  6)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/476(، العزيز للرافعي )7/1٩4انظر: التهحح يححب للبغوي )(  7)

 .(1/573(، النجم الوهاا للدميري )6/316)
 (.6/316انظر: روضة الطالبين للنووي )(  8)
يزمن  على كل داء مازم: بفتح الزاي العحاهحة واآلفحة، ورجحل َزمبن؛ أي: مبتلى، ويطلق الزمحانحة(  9)

(، النجم 1٩4. انظر: الزاهر في الريب ألفاظ الشححافعي للهروي )اإلنسححان فيمنعه من الكسححب
 (.35/153(، تاا العروس للزبيدي )6/436وهاا للدميري )ال

بلى أقصححححححححى  ، وَهربَم:والَهَرم الشححححححححيخ يبلى أقصححححححححى الكبر والعقل والنفس الَهربم: كبير السححححححححن،(  11)
(، مقاييس اللغة البن فارس 5/2257) الصحححححححححححححححاح للجوهريالكبَبر، وكبر وضححححححححححححححعف. انظر: 

 (.2/٩13(، المعجم الوسيط )6/41)
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 ذلك  حتى ال ُتضَرب َعليهم الدية  وإن َكانوا ُموسرين  وجهان:
  وَقَطَع به الشيُخ (3)نَُّه المذهب"إ  وقال القاضي الطبري: "(2()1)]ال[ َأظهُرهما:

 (5)  وبناهما الماوردي  على الخالف في أنَّ الَزِمن والشيخ الَهرم ]الَكافرَين[(4)أَبو َحامد
 . (7)وَشبَّهه بعضهم به (6)إذا ُأِسرَا هل يُقَتالن؟

 .(1)قال الرافعي: "وَيجري الخالُف في األعمى"
ينا  .(٩)  فال يَتحمَُّل ُمسلٌم عن ذمي  وال َعكُسهلثالثة: المَوافقُة في الدِّ

 وفي َتحمُّل اليهودي عِن النصراني وَعكُسه  قوالن: 
    كما يتوارثان  وهو ما أورده الماوردي  والبندنيجي(12)أحدهما: نعم

                                  
 في )ز(.ساقٌط (  1)
(، النجم الوهاا للدميري 6/317(، روضة الطالبين للنووي )12/477انظر: العزيز للرافعي )(  2)

(1/573.) 
 (.134انظر: التعليقة الكبرى للطبري، رسالة علمية بتحقيق مرضي الدوسري )(  3)
بد حقيق ع(، المطلب العالي البن الرفعة، رسحححححححححالة علمية بت11/623انظر: البيان للعمراني )(  4)

 (.117الهادي الرشيدي )
 في )ز(: ]الكافران[.(  5)
المعتمد: أنَّه يحل قتل راهب  وشحححححححححيخ  وَزمبن وأعمى ال قتال فيهم وال رأي أذا أُسحححححححححروا. انظر: (  6)

 (.236-4/235(، تحفة المهتاا للهيتمي )522منهاا الطالبين للنووي )
-5/172ر: المهحححح ب للشححححححححححححححيرازي )(، وانظ341-12/347انظر: الحححححاوي للمححححاوردي )(  7)

 (.12/477(، العزيز للرافعي )11/623(، البيان للعمراني )173
 (.12/477انظر: العزيز للرافعي )(  8)
(، الحعححزيحز لحلحرافحعححي 11/622(، الحبحيحححححححان لححلحعحمحرانحي )6/372انحظحر: الحوسححححححححححححححيحط لححلحغحزالحي )(  9)

 (.6/316(، روضة الطالبين للنووي )12/476)
اليهودي يتحمَّل عن النصححححححراني وعكسححححححه. انظر: روضححححححة الطالبين للنووي  وهو المعتمد: أنَّ (  11)

 (.4/٩6(، تحفة المحتاا للهيتمي )1/573(، النجم الوهاا للدميري )6/316)
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 .(2)  وثانيهما: ال(1)وابن الصباغ
  وقال المتولي: (5)(4)الذميين ُدوَن الحربيين (3)وُيضَرب أَرُش َعاقلة الذِّمي ]على[

 (6)"إن َقَدَر اإلماُم على الضَّرِب َعليهم  انبنى على أنَّ اختالف الدار هل يَقطع التوارث؟
 .(7)إن قُلنا: نعم  ُمنَع الضَّرُب  وإال َفوجهان"
ذِّمي  ويَتحمَّل هو َعنه  إذا زادت ُمَدُة الَعهِد والمعاهد َكالذِّمي  يَتحمَّل عنه ال

قَبل ُمضيه  فلو بَقي من ُمدة الَعهد َسنة  َضربنا عليه  (٩)الدية ولم يَنَصرم (1)على ]َأجِل[
يون وال ُمعاِهُدون  َوَجَب (12)ِقسط تلك السنة خاصة ؛ فإن لم َيُكن للذِّمي َعاقلة ذِّمِّ

 .رّ كما مَ األرُش َعليه  

                                  
(، المطلحححب 16/234(، كفحححايحححة النبيحححه البن الرفعحححة )12/36٩انظر: الححححاوي للمحححاوردي )(  1)

 (.1٩2هادي الرشيدي )العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد ال
(، الحعححزيحز لحلحرافحعححي 11/622(، الحبحيحححححححان لححلحعحمحرانحي )6/372انحظحر: الحوسححححححححححححححيحط لححلحغحزالحي )(  2)

(12/476.) 
 في )ز(: ]على عاقلة[.(  3)
وهو المعتمد: أنَّه يضححرب على عاقلته ال ميين دون الحربيين. انظر: مغني المحتاا للشححربيني (  4)

 (.4/٩6( تحفة المحتاا للهيتمي )4/121)
(، العزيز للرافعي 6/372(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )12/36٩انظر: الححححححححاوي للمحححححححاوردي )(  5)

 (.6/316(، روضة الطالبين للنووي )12/477)
ه ال توارث بين ذمي وحربي. انظر: منهححححاا الطححححالبين للنووي )(  6) (، النجم 344المعتمححححد: أنححححَّ

 (.3/61(، تحفة المحتاا للهيتمي )6/172الوهاا للدميري )
(، وانظر: 1/534انظر: تتمة اإلبانة للمتولي، رسحححححححححححححالة علمية بتحقيق عبد الرحيم الحارثي )(  7)

 (.16/554نهاية المطلب للجويني )
 (.12/477في النسختين ]أصل[، والمثبا من العزيز للرافعي )(  8)
(، المعجم 5/1٩65) الصحححححححاح للجوهريع. انظر: : أي انقط ، واالنصححححححرام االنقطا انصححححححرم(  9)

 (.1/513الوسيط )
(، روضحححححححححة الطالبين 12/477(، العزيز للرافعي )16/555انظر: نهاية المطلب للجويني )(  11)

 (.1/573(، النجم الوهاا للدميري )6/316للنووي )
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 (1)فعي: "وال يَقضي َعلى أهل دينه إذا لم َيُكونوا َعصبة؛ ]ألنَّهم ال[قال الشا
 .(2)يَرثُونه"

 .   والناُس َثالثُة أَقسام: فقيٌر وَغنٌي وُمتَوسطالصفة الرابعة: انتفاُء الَفقر
اٍر فالفقيُر ال يَتحمَّل الَعْقل بل المُوِسر والمتَوسط  فـَُيَضرُب على الَغني ِنصُف ِدين

 .(3)َسنة  وَعلى المتَوسط رُبع دينارفي ُكل 
 وبما ُيضَبط الِغَنى والتَـَوسُّط؟

 .(4)قال البغوي: "االعتباُر في َذلك بالُعرف  ويختلُف باختالِف البُلَدان واألزمان"
وقال اإلمام: "األقرُب اعتباُر ذلَك بالزكاة؛ فإذا َكان يملُك ِعشريَن دينارًا آخر 

 هذا الزكاة من وجهين: الحول  فهو َغني  لكن يفارق
أحدهما: أنَُّه ال ُيشترط ُهنا أن َيملك الَنقد  أو شيئًا من األموال الزكاتية  بل لو 

 َمَلَك ما ُيساوي هذا الَقدر من َسائر األموال  َكان كما لو َملكه.
والثاني: أنَُّه ُيشترط أن َيُكون ما يَملُكه  فَاضاًل عن َمسكنه وثيابه وَسائر ما ال 

لَّف في الكفارة بيعه  وَصرفُُه إلى َثَمِن الرقبة  والمتَوسط الذي ال َيمِلُك ذلك؛ لكنه ُيك
يّفُضُل عن حاجته  وُيشترط أن يملك َفوق رُبع الدينار المأخوذ منه  لَئال يـَُردُُّه َأْخُذُه منه 

 .(5)إلى حٍد ال يَلَزُمه شيء"

                                  
 (.327ساقٌط في النسختين، والمثبا من مختصر المزني )(  1)
 (.327المزني )انظر: مختصر (  2)
(، روضححححححححة الطالبين للنووي 12/477(، العزيز للرافعي )12/351انظر: الحاوي للماوردي )(  3)

 (.1/572(، النجم الوهاا للدميري )6/317)
 (.7/1٩7انظر: الته يب للبغوي )(  4)
(، 12/471(، وانظر: العزيز للرافعي )517-16/516انظر: نهححححايححححة المطلححححب للجويني )(  5)

 (.16/243(، كفاية النبيه البن الرفعة )6/317طالبين للنووي )روضة ال
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؛ فإنَّه (1)مَكاَتبشيئاً  لكن يَرِد َعليه ال وَيخرُج بهذِه الِصَفة الَعبد؛ فإنَُّه ال َيملكُ 
  فلذلك اعتبَر بَعُضُهم ِصَفةً خامسة وهي: الحرية  (2)/َيمِلُك على الجديد  ويكون ُموِسراً 

 .(4()3)واألولون قَالوا: ليس من أَهل المَواَساة
 َشيءٌ ِمن هُ ويُعتبر الَيساُر والتَوسط آخَر الَحول  فلو َكان فقيراً آخَر الَحول  لم يَلزمُ 

ول  ولو َكان ُموسراً آخر الح  واجِب َذلك الحول  وإن كان ُموِسراً من قَبُل أو أَيَسر بعدُ 
يَلزُمُه النِّصف  ولو َكان فقيراً  أو ُمتوسطًا في أوله؛ فإن أَعَسر بعد َذلك  فهو َديٌن 

 .(5)َعليه
م َصار مجنوناً  أو رقيقاً  ثولو َكان بَعُض الَعاقلِة َأول الحول كافراً  أو صبياً  أو 

بصفِة الكماِل آخر الحول  ففي َأخذ ِحصَِّته منُه من واِجِب ذلك الحول وجهان: 
 .(6)ال أصحهما:

وقطع المتولي: "بأنَُّه ال يَلزُمُه من َواجِبه َشيء  َوردَّ الخالف إلى أنَُّه هل يُطَاَلب 

                                  
هو:  ب: من الكتابة وهي: عقد عتق بلفظها بعوي منجم بنجمين فأكثر، والمكاتب بالمكاتَ (  1)

 ر:ظكثر فاذا دفعه صححححححححححححححار حراً. انمن اتفق م  سححححححححححححححيده على دف  مبلى مالي منجم بنجمين فأ
 (.4/613(، مغني المحتاا للشربيني )12/531النجم الوهاا للدميري )

 ./أ(54)نهاية اللوحة (  2)
مشحححاركة وهي ال: من واسحححاه بماله مواسحححاة: أناله منه، وشحححاركه فيه، وجعله فيه أسحححوة، المواسحححاة(  3)

 أن ينزل اليره منزلة نفسححححححححححححححه في النف  له والدف  عنه. ، وقيل:والمسححححححححححححححاهمة في المعاش والرزق
 (.37/76(، تاا العروس للزبيدي )236انظر: التعريفات للجرجاني )

(، النجم الوهاا للدميري 6/317(، روضة الطالبين للنووي )12/477انظر: العزيز للرافعي )(  4)
(1/572-573.) 

(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/47٩عي )(، العزيز للراف7/1٩6انظر: التهحح يححب للبغوي )(  5)
 (.1/575(، النجم الوهاا للدميري )6/311)

(، روضحححححححححححححححة الطححالبين 12/47٩(، العزيز للرافعي )1٩7-7/1٩6انظر: التهحح يححب للبغوي )(  6)
 (.1/575(، النجم الوهاا للدميري )6/311للنووي )
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 .(1) يُطَالب بَواِجِبَهما"بَواِجِب الحوِل الثاني والثالث؟ وَصحََّح أنَُّه ال
 وُيَخرَّج من َذلك ثالثة أوجه:

 ثالثها: ُيَحط َعنه ِقسُط الَسَنِة التي لم َيُكن ُمتِصَفاً بصفاِت الَكمال أولها  ويجبُ 
 .(3)  وطَردُه الغزالي في الفقير أيضاً (2)ِقسُط ما َعداها

بع  ما َعليهم من ِنصٍف ورُ وإذا َتمَّ الَحول؛ فإن َكان ُهناك إبل  َجمَعِت الَعاقلة 
من بَعير  (5)  وال ُيَكلف كل منهم أن ُيحِضَر ِشقَصاً (4)واشتروا به إبالً  وأَعطوَها لَولي الدم

 .(6)ِبَقدر ما عليه  وال ُيَكلف الولُي أيضاً قبوله
 فإن لم تُوَجد اإلبل؛ فعلى القولين في أنَّ الَواجب ِقيمتـَُها  أو َبدالً ُمقدَّراً؟

الثاني وهو القديم: إن قُلنا: الذهب  يَتعيَّن على أهل الذهب  والدراهم على فعلى 
أَهل الدراهم؛ َأخرج الغنُي من أهِل الذهِب نصُف دينار  والمتوسط رُبعه  والغنُي من 

  وإن قُلنا: يَتخير بينهما ُنخير الَغني بين (7)أَهل الدراهم ستُة دراهم  والمتوسط َثالثة

                                  
 (.1/531حيم الحارثي )انظر: تتمة اإلبانة للمتولي، رسالة علمية بتحقيق عبد الر (  1)
(، المطلب العالي 6/311(، روضحححححححححة الطالبين للنووي )1/532انظر: تتمة اإلبانة للمتولي )(  2)

 (.1/575(، النجم الوهاا للدميري )223البن الرفعة )
 (.223انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  3)
(، أسححححححححححححححنى المطالب 6/317)(، روضححححححححححححححة الطالبين للنووي 12/471انظر: العزيز للرافعي )(  4)

 (.4/16لألنصاري )
هو بكسحححححر الشحححححين وإسحححححكان القاف السحححححهم والنصحححححيب، وهو القطعة من األري، : الشحححححقص(  5)

والطائفة من الشححححححححححححيء، قاله أهل اللغة كلهم، والشححححححححححححقيص هو الشححححححححححححريك. انظر: ته يب اللغة 
(، ته يب األسححححححححححححححماء واللغات للنووي 3/1243) هريالصحححححححححححححححاح للجو (، 1/245للهروي )

 .(622(، القاموس المحيط للفيروز آبادي )3/166)
 (.16/242(، كفاية النبيه البن الرفعة )12/354انظر: الحاوي للماوردي )(  6)
(، كفحححايحححة النبيحححه 11/41٩(، البيحححان للعمراني )355-12/354انظر: الححححاوي للمحححاوردي )(  7)

 (.227) (، المطلب العالي البن الرفعة241-16/242البن الرفعة )
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  وهذا (1)اٍر وستُة دراهم  والمتوسط بين إعطاء رُبع ديناٍر وثالثُة دراهمإعطاء ِنصُف دين
 .(2)ما أورده المتولي

 .(3)وعلى الجديد: أنَّ الَواجب القيمة تـَُقوَّم آخر الحول
 .(5)  قـُوَِّم َواجُب كل منهما عند ُحلولِِه  ال ِعنَد النَّجِم الثاني(4)فإن َتالحَق َنجمان

 ِد َذهباً  فالواجُب النصُف أو الرُبُع  وإن َكان دراهم  فهل ُتطَالبفإن كان نَقُد البل
العاقلة بالنصف والربع وَنشَتري بالذهب الدراهم  وتُعَطى في الدية كما َنشَتري اإلبل لو 

 ُوِجَدت  أو يُطَالب ]ببدلِه من الدراهم؟
 .(6)المفهوم من إطالق الجمهور األول

به من الدراهم   (7)ال: "وفي قدر ما يُطالب[والذي ذكره الماوردي الثاني  ق
 وجهان محتمالن:

                                  
(، 241-16/242(، كفاية النبيه البن الرفعة )355-12/354انظر: الحاوي للماوردي )(  1)

 (.221-227المطلب العالي البن الرفعة )
 (.2/547انظر: تتمة اإلبانة للمتولي، رسالة علمية بتحقيق عبد الرحيم الحارثي )(  2)
(، كفاية النبيه البن الرفعة 11/4٩2(، البيان للعمراني )12/354ي للماوردي )انظر: الحاو (  3)

 (.4/51(، تحفة المحتاا للهيتمي )221(، المطلب العالي البن الرفعة )16/241)
ريحححا م الثإذا طل  نج يححححل فيححه نجم محححال الكتحححابحححة، فيقول: الوقحححا الحح ي هو: النجم نجمحححان(  4)

أديا حقك ك ا، سحححميا ب لك ألن العرب ما كانا تعرف الحسحححاب والكتابة، وإنما تعرف 
األوقات بالنجوم، فسحححححححميا باسحححححححمها مجازاً، ثم قد يسحححححححمى المؤدَّى في الوقا نجماً. انظر: 

(، الحنحجم الوهحححححححاا للحححححححدميري 2/5٩4) الحمصححححححححححححححبحححححححاح الحمحنحيحر(، 13/453الحعحزيحز لحلحرافحعحي )
(12/531.) 

 (.7/216ألم للشافعي )انظر: ا(  5)
 (.221انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  6)
 ساقٌط في )ز(.(  7)
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دراهم  والمتوسط بثالثة  اعتبارًا بقيمِة  (1)أحدهما: أنَّ المُوسر يُطالب ]بستِة[
 الذهِب في َعهدِه صلى الله عليه وسلم.

 .(3)ع"  والـُمِقل قيمَة الرُب(2)/والثاني: أنَّ المُوسر يُعطي قيمةَ النصِف وقَت الُوجوب
 .(4)وُيحَتَمل أن ُيحَمل كالم المتولي على الوجه األول

وقال الرافعي: "ُيشِبه أن َيُكون المرعي في ُوجوِب النصف والربع َقدرُهما  ال أنَّه 
 .(5)يَلزم َبدُل الدينار عيناً"

 فرعٌ:

َد بعد َلزمهم اإلبل  وإن ُوجِ  لو تَأَخَر أداُء البدِل بَعد الحول، ُفوِجَدت اإلبل،
 .(6)أخذ البدل  لم يُؤثر

 آخر:

إذا لم َيِف التوزيع على العاقلة بواجِب الحول ُأِخَذ الباقي من بَيت المال في 
 .(7)وال يُنَتظَر ُمضي األحوال الثالثة الحال،

  

                                  
 (.12/355في النسختين ]بثاثة[، والمثبا من الحاوي للماوردي )(  1)
 ./ب(54)نهاية اللوحة (  2)
 (.12/355انظر: الحاوي للماوردي )(  3)
(، وانظر: تتمححة اإلبححانحححة للمتولي 22٩ن الرفعحححة )قحححالححه ابن الرفعحححة. انظر: المطلحححب العحححالي الب(  4)

(2/547.) 
 (.12/47٩انظر: العزيز للرافعي )(  5)
 (.4/16(، أسنى المطالب لألنصاري )6/317انظر: روضة الطالبين للنووي )(  6)
 (.6/317(، روضة الطالبين للنووي )12/471انظر: العزيز للرافعي )(  7)
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 الفصل الثاني: في كيفية الضرب على العاقلة

 وفيه مسائل:

ة  العاقلة، هل هو ِحصَّ األولى: النصُف، أو الُربع الواجُب على ُكل واحٍد من 
 .(1)أولهما أصحهما:؟ فيه وجهان  كل سنة، أو هو الواجب في السنين الثالث

فَيجُب على الغني في السنين الثالث ديناٌر وِنصف  وعلى المتوسط فيها ثالثُة 
  يُؤخذ ثُلث المقدار في ُكل سنة  وهو سدٌس من األول  (3)؛ وعلى الثاني(2)أرباع ِدينار
 .(4)الثانيونصفه من 

: "أنَّه يُؤخذ منه النصف والربع  دفعة (6)عن ابن سريج (5)وعن المحاملي
                                  

(، منهحححاا الطحححالبين 6/317(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي )12/412انظر: العزيز للرافعي )(  1)
 (.1/574(، النجم الوهاا للدميري )4٩2للنووي )

(، كفحححايحححة النبيحححه البن الرفعحححة 12/412(، العزيز للرافعي )11/625انظر: البيحححان للعمراني )(  2)
 (.1/574(، النجم الوهاا للدميري )16/23٩)

 أي: على الوجه الثاني.(  3)
(، النجم الوهحححاا 16/23٩(، كفحححايحححة النبيحححه البن الرفعحححة )11/625ظر: البيحححان للعمراني )ان(  4)

 (.4/٩7(، تحفة المحتاا للهيتمي )1/574للدميري )
، البغدادي المحاملي: هو أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسحححححححححححم أبو الحسحححححححححححن المحاملي(  5)

د، ل: المجموع وهو كبير، والمقن  في مج، مصححنفاتهيخ أبي حامد اإلسححفرايينيدرس على الشحح
لد و  ، وسحححم  من: الحافظ محمد بن المظفر، وروى عنه: الحافظ أبو بكر الخطيب،واللباب
 لإلسححححححححنوي. انظر: طبقات الشحححححححافعية (ه415، وتوفي في ربي  اآلخر سحححححححنة )(ه361سحححححححنة )

(، طبقات الشحححححححححافعية البن قاضحححححححححي شحححححححححهبة 36٩(، طبقات الشحححححححححافعيين البن كثير )2/222)
(1/174-175.) 

لقاسحم ا أبو العباس البغدادي تفقه على أبي: هو أحمد بن عمر بن سحريج القاضحي ابن سحريج(  6)
األنماطي، وسححححححم  الحسححححححن بن محمد الزعفراني، روى عنه أبو القاسححححححم الطبراني الحافظ وأبو 

. انظر: ته يب األسماء واللغات للنووي (ه326سنة ) توفيان بن محمد الفقيه، الوليد حس
 .(25-3/21(، طبقات الشافعية للسبكي )2/251)
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عنه أنَّه قال: "ال يَنُقص الغني عن ديناٍر ونصف  والمتوسط    وعن البندنيجي(1)واحدة"
ث سنين ثُلث عن نصف وربع دينار؛ وُيستوَفى ذلك منهما  في تسع سنين  في كل ثال

 .(2)ما عليه"
الثانية: ُيضَرب على العاقلة، َبَدُل َغيرها من األطراف وُأروِش الجراحات 

 .(4)  قَليُلها وَكثيرُها على الجديد الصحيح(3)المقدرة والحكومات
 تقدما:وفي القديِم قوالن 

 اني.الجَأحُدهما: أنَّ ما ُدون ثُلث الدية  ال َتحمُله العاقلة  وَيُكون في َمال 
 .(5)بَدل ما ُدون النفسوثانيهما: أنَّها ال َتحِمُل 

  وَكالمه يَقتضي (7)من المذهب" (6)ُهما[قال اإلمام: "َوُهما مهجوران ]ال َيحلُ َعدُّ 
 أنَّه َرجع عنهما.

                                  
(، المطلححب العححالي البن الرفعححة، رسحححححححححححححححالححة علميححة 16/23٩انظر: كفححايححة النبيححه البن الرفعححة )(  1)

 (.213بتحقيق عبد الهادي الرشيدي )
 (.213(، المطلب العالي البن الرفعة )242-16/23٩بن الرفعة )انظر: كفاية النبيه ال(  2)
: جم  حكومحة، والحكومحة: لغحة هي رد الرجحل عن الظلم، ولهحا معان  ترج  إلى الحكومحات(  3)

مجني عليه لالمن ، واصححطاحاً: جزء من الدية نسححبته إليها نسححبة ما تقتضححيه الجناية من قيمة ا
(، 12/347(، العزيز للرافعي )4/6٩على تقحدير تقويمحه رقيقحاً. انظر: تهح يحب اللغة للهروي )

 (.6/335روضة الطالبين للنووي )
(، روضححححححححة الطالبين للنووي 12/414(، العزيز للرافعي )12/355انظر: الحاوي للماوردي )(  4)

 (.4/16(، أسنى المطالب لألنصاري )6/31٩)
(، العزيز للرافعي 11/517(، البيحححان للعمراني )16/526نهحححايحححة المطلحححب للجويني ) انظر:(  5)

 (.3٩2-6/31٩(، روضة الطالبين للنووي )12/414)
 في ) (: ]ال يحمل عندهما[.(  6)
 (.  535-16/534( )527-16/526انظر: نهاية المطلب للجويني )(  7)
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أُروش األطراف على العاقلة  يُوجبها  (1)قال: "وما عندي أنَّ من ال ]َيضِرب[
  إذا زاد الواجب على (3)منها (2)يَبُعد من ِقياس ]األول[ معجلة كقيم المتلفات  وال

الثلث  أال ُيحمل الكل على العاقلة  بل يُقال: ما ُدون الثلث على الجاني أبداً  والزائد 
 .(4)عليه محمول"

ديناٍر  والعاقلة     كنصفالثالثة: إذا فَ رَّعنا على الجديد؛ فكان َأرُش الجنايةِ قليالً 
 كثيرون  فوجهان:

 .(5)َأحُدهما: أن القاضي يُعيِّن واحداً  أو جماعًة باجتهاده  للتحمُّل
 .(6)وعلى هذا قال الماوردي: "األولى أن يُعّين من ُهو أسرُع إجابًة إليه"

وقال اإلمام: "يـَتَِّجه أن يُقال: الواجُب على واحد منهم ال بعينه  ويُعينُه من له 
لولي  هل له مطالبُة كل منهم  أم البد من َتعيين في أنَّ ا (1)دَ   وَتردَّ (7)التعيين"

 (٩)السلطان؟
فرقتين  أو ثالث  كما  (12)/وقيل: التعييُن للمجني عليه  وقيل: َيجعُلُهم اإلمام

                                  
 في ) (: ]يصرف[.(  1)
 في ) (: ]األولى[.(  2)
 أي: القول األول من الم هب القديم، وهو: أن العاقلة ال تحمل ما دون الثلث. ( 3)
 (.16/535انظر: نهاية المطلب للجويني )(  4)
(، روضححححححححححححححححة 12/415(، العزيز للرافعي )551-16/552انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )( 5)

 (.  6/3٩2الطالبين للنووي )
 (.12/362انظر: الحاوي للماوردي )(  6)
 (.16/551انظر: نهاية المطلب للجويني )  (7)
 أي: اإلمام.(  8)
 (.16/551انظر: نهاية المطلب للجويني )(  9)
 ./أ(55)نهاية اللوحة (  11)
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 .(1)يَقتضه الحال  ويُقرِع بينهم  فيُكون التعين بالقرعة
 .(2)أنَـُّهم كلهم يُطالبوَن بالواجب والصحيح:

الِف فيما إذا َكثـَُرت العاقلة في َدرجٍة  بحيث لو ُوزِّع والخالُف مأخوٌذ من الخ
 الواجب عليهم  ألصاب كل غنٍي ُدون النصف  وكل متوسط دون الرُبع  وفيه قوالن:

أحدهما: أنَّ لإلمام أن َيُخص جماعةً منهم؛ ليضرَب على أغنيائهم النصف  وعلى 
طهم الربع.  متوسِّ

 .(3)بهأال َيُخص بعُضُهم بالقيام  وأصحهما:
  

                                  
(، روضححححححححححححححة الطالبين 12/415(، العزيز للرافعي )16/551انظر: نهحاية المطلب للجويني )(  1)

 مية بتحقيق عبد الهادي الرشحححححيدي(، المطلب العالي البن الرفعة، رسحححححالة عل6/3٩2للنووي )
(224.) 

 (.6/3٩2(، روضة الطالبين للنووي )12/415انظر: العزيز للرافعي )(  2)
(، العزيز للرافعي 627-11/626(، البيحححححان للعمراني )7/222انظر: التهححححح يحححححب للبغوي ) ( 3)

 (.6/3٩2(، روضة الطالبين للنووي )12/415)
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ن؛ فـَُيضَرب   َترقيا من األقربين إلى األَبعديالرابعة: إذا َكُثر الواجب وقَ لَِّت العاقلة
ما يقتضيه َحاُل كل منهم  من نصف وربع؛ فإن َفُضَل  (1)أواًل على اإلخوة ]بحسب[

بعد ذلك شيٌء  َضربناه على بني اإلخوة؛ فإن َفُضل شيٌء  انتقلنا إلى بنيهم وهكذا؛ 
ُضَل شيٌء  أو لم يكونوا  َضربناه على األعمام  ثم على بنيهم وإن سفلوا  ثم على فإن فَ 

أعمام األب وبنيهم وإن سفلوا  ثم على أعمام الجد  ثم على بنيهم؛ فإن َفُضل شيءٌ أو 
 .(3)فقد تقدم الخالف فيه ؛ فإن َفُضل عنه شيء(2)لم يكونوا  ضربناه على المعِتق
أنَُّه ُيضرب على عصباته؛ فإن فضل عنهم شيٌء  أو لم  والذي َعليه اأَلكثرون:

يكونوا  ُضرَب الباقي على بيت المال؛ فيؤخذ منه بقية ِقسط الحول في آخره من َغير 
 .(4)َتقييٍد بنصٍف وال رُبع

وإن لم َيُكن للجاني َعصبة بنسٍب وال َوالء  ُأِخَذ أرُش الجناية من بيت المال  
 .(7)بالجناية (6)  هذا إن قامت ]بينة[(5)آخر كل سنة الثلث كما مر

وال يُقَبل إقراُر الجاني على بيِت المال  كما ال يُقَبل على العاقلة  إال أن ُيصدَقُه 
   وفيه نظر.(1)اإلمام  نقله البغوي والقاضي

                                  
 في ) (: ]بحيث[.(  1)
(، العزيز للرافعي 6/374(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )346-12لححححححححاوي للمحححححححاوردي )انظر: ا(  2)

(12/412( )12/466-467.) 
 (.1٩2) صفحة انظر:(  3)
(، الوسححححححححححححححيط للغزالي 12/35٩(، الحححححححاوي للمححححححاوردي )327انظر: مختصححححححححححححححر المزني )(  4)

 (.12/475( )12/461(، العزيز للرافعي )6/374)
 (.226) صفحة انظر:(  5)
 في ) (: ]منه[.(  6)
(، المطلب العالي 6/374(، الوسحححححححححححححيط للغزالي )16/511انظر: نهاية المطلب للجويني )(  7)

 (.227البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد الهادي الرشيدي )
 (.16/245النبيه البن الرفعة ) (، كفاية7/1٩٩انظر: الته يب للبغوي )(  8)
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فإن لم َيُكن في بيِت المال َشيٌء؛ ففي َأخِذ الواجب من الجاني وجهان؛ ينبنيان 
 (1)قتُه[  إذا ثَبتت بالبينِة  أو بإقراِر الجاني ]وَصدفي الخطِأ وشبه العمدِ  على أنَّ الديةَ 

وفيه  (2)العاقلة؛ َتجُب على الجاني ابتداًء وتتحملها العاقلة  أو َتجُب عليها ابتداًء؟
 .(3)قوالن  أو جهان

ائر َتحمُّل الكفارة في الوقاع في نهار   وللقولين َنظ(4)وصحح الشاشي األول
 .(1()7)  وفي زكاة الفطر(6)  وفي الحج(5)رمضان

: ال يجب تمام الدية الفاضل عن الضرب على العاقلة على (٩)فعلى ]الثاني[
 الجاني  وكذا كل الدية إذا لم َيُكن َعاقلة.

                                  
 في ) (: ]وصدقه[.(  1)
المعتمححححد: أنَّهححححا تجححححب على الجححححاني والعححححاقلححححة تتحملهححححا. انظر: روضحححححححححححححححححة الطححححالبين للنووي (  2)

 (.4/٩2(، تحفة المحتاا للهيتمي )1/567(، النجم الوهاا للدميري )6/311)
(، العزيز 11/5٩1عمراني )(، البيحححان لل51٩-16/511انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )(  3)

 (.6/311(، روضة الطالبين للنووي )411-12/412للرافعي )
 (.16/227انظر: كفاية النبيه البن الرفعة )(  4)
وهي مسحححححححألة: إذا جام  الزوا زوجته في نهار رمضحححححححان، فهل الكفارة تكون عن الزوا فقط، (  5)

تكون عن الزوا فقط. انظر: مغني أو عنححححه وعنهححححا، أم عليهححححا كفححححارة أخرى  والمعتمححححد أنَّهححححا 
 (.1/642(، تحفة المحتاا للهيتمي )64٩-1/641المحتاا للشربيني )

وهي مسححححححححححححححألحة: إذا جام  المحرم زوجته، فهل الكفارة عليه، أم عليه وعليها  والمعتمد أنَّها (  6)
(، تحفة المحتاا للهيتمي 75٩-1/751على الزوا فقط. انظر: مغني المحتاا للشححححححربيني )

(2/14-15.) 
وهي مسحححححألة: إذا أعسحححححر الزوا أو كان عبداً فهل يلزم زوجته الحرة فطرتها  إن قلنا: الوجوب (  7)

ياقي المؤدى عنه ابتداًء ثم يتحملها المؤدي، فيلزمها، وإذا قلنا: أنَّ الوجوب ياقي المؤدي، 
نصحححححححححححححححححاري فا يلزمهحححا، والمعتمحححد عحححدم وجوب فطرتهحححا عليهحححا. انظر: أسححححححححححححححنى المطحححالحححب لأل

 (.  1/514(، تحفة المحتاا للهيتمي )1/31٩)
 (.16/227(، كفاية النبيه البن الرفعة )16/524انظر: نهاية المطلب للجويني )(  8)
 في النسختين ]األول[، والمثبا هو الموافق للمعنى.(  9)
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 .(2)رقلة  وهو األظه: يجب عليه َتماُمَها  وَجميعها إذا لم َيُكن َعا(1)وعلى ]األول[
وقال اإلمام: "هما مبنيان على وجهين: في أنَّ بيت المال إذا حصل فيه مال بعد 

 .(3)انقضاء السنين الثالث  هل يؤخذ منه األرش؟ فيه وجهان"
يجب  (5)]ال[ (4)/لكن األصحاب ذكروا أنَّ الوجهين األولين  مفرعان على أنَّه

 .(7)المال  وهذا لمنع البناء (6)على الجاني عند عدم العاقلة ]وبيت[
والماوردي  وآخرون بَنوا الخالَف في ُوجوبه في بيِت المال  على الخالِف في 
ُوجوبه على الجاني  فقالوا: إن قُلنا: ال يجب على الجاني  بقي الوجوُب في بيِت 
المال  يُطالب به عند يساره  وإن قُلنا: يجب عليه  يُطالب به عند يساره  وإن 

 .(12)  بل تَثُبت في ذمته إلى أن يجد(٩)الجاني  أو كان ]معسراً[ (1)عسر[]أَ 
  

                                  
 في النسختين ]الثاني[، والمثبا هو الموافق للمعنى.(  1)
(، 51٩-16/511(، نهاية المطلب للجويني )362-12/35٩) انظر: الحاوي للماوردي(  2)

 (.4٩2(، منهاا الطالبين للنووي )6/311روضة الطالبين للنووي )
 (.522-16/51٩انظر: نهاية المطلب للجويني )(  3)
 ./ب(55)نهاية اللوحة (  4)
 ساقٌط في ) (.(  5)
 في ) (: ]وثبا[.(  6)
(، المطلححب العححالي البن الرفعححة، رسحححححححححححححححالححة 522-16/51٩انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  7)

 (.232علمية بتحقيق عبد الهادي الرشيدي )
 في ) (: ]اعتبر[.(  8)
 في ) (: ]معتبراً[.(  9)
 (.231(، المطلب العالي البن الرفعة )362-12/35٩انظر: الحاوي للماوردي )(  11)
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 مختصر الجويني (2)سريج ]في شرح[ (1)وإن قُلنا: ال َيِجب عليه َشيٌء  فعن ]ابن[
 .(3)ر هدراً"فقراء؛ لَئال َتصيرواية وجه: "أنَّ الدية َتجُب على جماعِة المسلمين  كنفقة ال

ونسبه الروياني إلى القاضي الطبري وصححه  وَقَطَع القاضي بأنَُّه ال َيجُب على 
  (5)  وَحكى في ُوجوب الفطرِة على الزوجة الموسرة تحت ُمعسٍر وجهين(4)القاتل شيء

حمَُّله العاقلة تمع حكايته الخالف فيهما في أنَّ الوجوب ُيالقي الجاني والزوجة أواًل  ثم تَ 
وفـَرََّق بأنَّ األصل ُوجوب دية الخطأ على العاقلة   (6)والزوج  أو ُيالقي اآلخرين أواًل؟

  ولم يَرتضه اإلمام والغزالي وقاال: "الوجه التسوية  بإجراء (7)ووجوب الزكاة على الزوج
  (12)الغزالي قوله   وأَبَطلَ (٩)الَتحمُّل" (1)القوِل  باإليجاب على الجاني عند العجز ]عن[

 بقطع األصحاب بإيجابه على الجاني في مسألتين:
الذمي إذا قَتل خطًأ  ولم َيُكن له َعاقلة  تجب الدية َعليه ُدون بيت  إحداهما:

                                  
 ساقٌط في ) (.(  1)
 (.12/411العزيز للرافعي ) ساقٌط في النسختين، والمثبا من(  2)
(، المطلحححب العحححالي 16/231(، كفححايحححة النبيححه البن الرفعحححة )12/411انظر: العزيز للرافعي )(  3)

 (.232البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد الهادي الرشيدي )
(، المطلب العالي 6/375(، الوسحححححححححححححيط للغزالي )16/51٩انظر: نهاية المطلب للجويني )(  4)

 (.234رفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد الهادي الرشيدي )البن ال
. انظر: زوجته فطرتها على لمعتمد: أنَّ الزوا إذا أعسحححححححححر عن أداء زكاة الفطرة، فانَّه ال يجب(  ا5)

(، تحفححة المحتححاا للهيتمي 3/232(، النجم الوهححاا للححدميري )172منهححاا الطححالبين للنووي )
(1/514.) 

(، البسحححححححححححيط للغزالي، رسححححححححححححالة علمية بتحقيق عبد 16/51٩للجويني ) انظر: نهاية المطلب(  6)
 (.16/231(، كفاية النبيه البن الرفعة )664الرحمن القحطاني )

 (.235-234(، المطلب العالي البن الرفعة )16/231انظر: كفاية النبيه البن الرفعة )(  7)
 في ) (: ]على[.(  8)
(، البسحححححححححححيط للغزالي، رسححححححححححححالة علمية بتحقيق عبد 16/1٩5انظر: نهاية المطلب للجويني )(  9)

 (.6/375(، الوسيط للغزالي )664الرحمن القحطاني )
 أي: قول القاضي.(  11)



 دراسةً وتحقيقًا....... هـ(727الجواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي )ت:

 

114 

 .(2)م في هذا وجهقدَّ لكن تَ   (1)المال  َنصَّ عليه
جُب   ولم ُتصدقه العاقلة  تَ إذا أَقر الجاني بجنايِة الخطأ أو شبه العمد الثانية:

 .(3)عليه قطعاً  وَتحلُف العاقلة على نفي العلم
الخالف  (5)األصحاب الُوجوب على المِقر  ]على[ (4)قال اإلمام: "ولم ]ُيخرِّج[

وجوب لفي أنَّ الجاني ُيالقيه الوجوب أم ال؟ وال يَبُعد عن القياس أن يُقال: إذا لم ُيالقيه ا
ال يَلزُمُه شيء  والبدَّ من المصير إليه  ولسُت َأحُمل تـََرك األصحاِب له إال على ظُُهوره 

 .(7)  وُيحَكى هذا عن المزني(6)عندهم"  انتهى
وَكذبهُ سيده؛ فإنَّهُ يُطَاَلب  (1)وفي معنى المسألتين: ما إذا أَقر العبُد بالجناية ]خطًأ[

بالفاِضِل عن ِقيَمة رقبته إذا َفداُه  (11)وإن كان في ]ُمطَالبته[  (12)بعد العتق قطعاً  (٩)]بها[
السيد بها  قوالن  وهو أيضًا مضعف ليخرج الخالف في الوجوب عليه  على األصل 

                                  
 (.7/222انظر: األم للشافعي )(  1)
 (.226) صفحةانظر: (  2)
(، الوسححححححححححححيط 522-61/521(، نهاية المطلب للجويني )7/222انظر: األم للشححححححححححححافعي )(  3)

 (.12/412(، العزيز للرافعي )6/375للغزالي )
 في ) (: ]يجد[.(  4)
 ساقٌط في )ز(.(  5)
 (.16/522انظر: نهاية المطلب للجويني )(  6)
(، كفحححايحححة النبيحححه البن الرفعحححة 12/412(، العزيز للرافعي )7/1٩٩انظر: التهححح يحححب للبغوي )(  7)

(16/245.) 
 ساقٌط في ) (.(  8)
 في ) (: ]عن[.(  9)
(، المطلحب العحالي البن الرفعحة، رسححححححححححححححالحة علمية 16/22٩انظر: كفحايحة النبيحه البن الرفعحة )(  11)

 (.231بتحقيق عبد الهادي الرشيدي )
 في ) (: ]المطالبة[.(  11)
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 .(1)المذكور  في أنَّ الوجوب يالقيه
َوَحيُث أَوجبنا الدية على الجاني لَفقِد بَيِت المال  أو إنكار العاقلة؛ فهي ُمؤجلة 

الِث سنين  يُؤَخذ منه ثُلث الدية عند انقضاء ُكِل سنة  وَيحُل عليه إذا َمات في في ثَ 
 .(2)أثناء الدية في أظهر الوجهين

ه بخالف ما إذا َمات واحٌد من العاقلة في لُمقاب (3)/وقال القاضي: "األظهر
 .(4)الحول  ال يُؤَخذ من تركته شيء  ولو مات معسراً"

   ن َتجب الدية في بيِت المال  كمن ال َعاقلة له  وأال ُتؤَخذقال البغوي: "ُيحَتَمل أ
 .(5)كمن َكان ُمعسراً وهو حي"

  

                                  
 (.231انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد الهادي الرشيدي )(  1)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين 12/413(، العزيز للرافعي )1٩٩-7/1٩1التهحح يححب للبغوي )انظر: (  2)

 (.246-16/245(، كفاية النبيه البن الرفعة )6/31٩للنووي )
 ./أ(56)نهاية اللوحة (  3)
 (.16/246انظر: كفاية النبيه البن الرفعة )(  4)
 (.7/1٩٩انظر: الته يب للبغوي )(  5)
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 فرع:

إن كانت ف إذا ادعى ُمدٍَّع على رَجٍل أنَّه قَتل ُمورثه خطأً، أو ِشبه َعمد؛ فأنكر؛
  وإن أَنكروا  الدية متهمله بينة  ُحِكَم بها  وإال َحلََّفُه  وإن أَقر؛ فإن َصدقتُه العاقلة  لز 

 .(2)على نَفي العلم ولزمته (1)[]َحَلف
  (3)وإن َنَكل المدََّعى عليه  َفحَلَف المدَِّعي؛ فإن َجعلنا يميَن الرد كاإلقرار

َبِت العاقلة المدَِّعي  وإن جعلناها كالبينة   (4)]وجبت[ الدية على المدََّعى عليه  إن َكذَّ
 .(7)؟ فيه وجهان(6)دََّعى ]َعليه[  أو على الم(5)فهل هي ]على العاقلة[

 وحيُث َوَجَبت الديُة َعليه  لتكذيبهم  َفأَداَها ثم صدقتهُ العاقلة؛ فإن قُلنا: الوجوبُ 
ُيالِقي الجاني  والعاقلُة تـََتحمَّل  لم يـَُرُد الولي ما أخذ  ويرجع الجاني به على العاقلة  

 .(1)ما أخذه  ويُطَالب العاقلةوإن قلنا: ُيالقي العاقلة ابتداًء  يـَُرُد الولي 
  

                                  
 ا[.فلَ ]حَ  حيح الموافق للسياق، والصفي النسختينهك ا (  1)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/413(، العزيز للرافعي )7/1٩٩انظر: التهحح يححب للبغوي )(  2)

(6/31٩.) 
(، النجم الوهاا 7/527المعتمحد: أنَّ يمين الرد كحاإلقرار. انظر: روضححححححححححححححة الطحالبين للنووي )(  3)

 (.4/552(، تحفة المحتاا للهيتمي )12/426للدميري )
 في ) (: ]وجب[.(  4)
 (.12/413ساقٌط في النسختين، والمثبا من العزيز للرافعي )(  5)
 (.12/413ساقٌط في النسختين، والمثبا من العزيز للرافعي )(  6)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/413(، العزيز للرافعي )7/1٩٩انظر: التهحح يححب للبغوي )(  7)

(6/31٩.) 
(، كفححايححة النبيححه البن 6/31٩(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي )12/413انظر: العزيز للرافعي )(  8)

 (.16/246الرفعة )
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 فصل:

ند انقضاء    يُؤخذ عوأمَّا األجُل، فالديُة الكاملة ُتضرُب في ثالِث سنين
  وال ُيحكم بالوجوِب قبل تماِم الحول على أحد  بل بآخره يتبين (1)كِل سنة ثلثها

كن كذلك؛ فإن  يَ الحال؛ فإن كانت العاقلُة َأهاًل للتحمُّل  تَبينَّا وجوبها عليها  وإن لم 
كان بيُت المال أهاًل له  تبينَّا وجوبه فيه  وإال فال  وتجب على الجاني  بناًء على أنَّ 

 .(2)الوجوب يالقيه ابتداءً 
التأجيل بثالِث سنين  فقالت طائفة: هو َمُنوط بكونها بدُل  (3)واختلفوا في َمناطِ 

مُتُه من ِقيمة الُحر  كما لو كان قي   وعلى هذا لو قَتل عبداً  قيمُتُه أكثر(4)نفٍس محرمة
تساوي قيمة  (5)مائتين من اإلبل  أو كانت أقل من دية الحر  كما لو كانت ]قيمُتُه[

خمسين من اإلبل  وقلنا بالجديد: أنَّ العاقلة تتحمَّل بدل العبد  تأجلت قيمته في ثالث 

                                  
(، روضحححححححة الطالبين 417-416(، العزيز للرافعي )16/527انظر: نهاية المطلب للجويني )(  1)

 (.4٩2(، منهاا الطالبين للنووي )6/3٩2للنووي )
(، 513-16/512لجويني )(، نهاية المطلب ل352-12/351انظر: الحاوي للماوردي )(  2)

 (.256المطلب العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد الهادي الرشيدي )
 (.2/٩63منا  التأجيل: أي علته. انظر: المعجم الوسيط )(  3)
(، روضححححححححححححححة الطالبين 12/417(، العزيز للرافعي )16/527انظر: نهحاية المطلب للجويني )(  4)

 (.6/3٩2للنووي )
 في )ز(. ساقطٌ (  5)
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 .(3()2)  ]واختاره القاضي أبو حامد(1)سنين
واليهودي والنصراني والمجوسي وُغرَّة الجنين في ثالِث وتجُب ديُة المرأة 

لى وهذا أشبه ع"  وقال آخرون: الحكُم منوٌط ِبَقدر الواجب  قال الرافعي: (5)(4)سنين[
 .(7()6)"ما يأتي في التفريع

من اإلبل  ُتضَرُب في ست سنين   (1)فعلى هذا إذا كانت قيمُة العبد ]مائتين[
ث الدية  وإن كانت قيمُته قدر قيمة خمسين  ُضربت في يُؤخذ في كل سنة َقدر ثُل

 .(٩)سنتين  أو قدر قيمة ثُلث الدية  ُضربت في سنة
  

                                  
(، العزيز 5٩5-11/5٩4(، البيححححححان للعمراني )376-6/375انظر: الوسححححححححححححححيط للغزالي ) ( 1)

 (.411-12/417للرافعي )
: هو أحمد بن بشححححر بن عامر العامري المروروذي، أخ  عن أبي اسحححححاق القاضححححي أبو حامد(  2)

 ، ومن أخصحححححححححححائهأبو إسححححححححححححاق المهراني وأبو الفياي البصحححححححححححريالمروزي، ومن أعيان تام ته 
م هب، في ال« الجام »المزني، وصححححححّنف « مختصححححححر»وتام ته أَبُو َحيَّان التوحيدي، شححححححرح 

(، طبقات الشححححافعية 13-3/12هحححححححححححححححححح(. انظر: طبقات الشححححافعية للسحححبكي )362مات سحححنة )
 (.131-1/137(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )2/1٩٩) لإلسنوي

 (.13٩انظر: التعليقة للقاضي الطبري، رسالة علمية بتحقيق مرضي الدوسري )(  3)
 ساقٌط في )ز(.(  4)
(، روضة الطالبين للنووي 6/3٩1(، روضة الطالبين للنووي )12/411انظر: العزيز للرافعي )(  5)

 (.4٩2) (، منهاا الطالبين للنووي6/3٩1للنووي )
 (.12/417انظر: العزيز للرافعي )(  6)
 (.6/3٩1(، روضة الطالبين للنووي )12/411وهو المعتمد. انظر: العزيز للرافعي )(  7)
 في )ز(: ]قيمة مائتين[. ( 8)
(، روضحححححة الطالبين 376-6/375(، الوسحححححيط للغزالي )12/34٩انظر: الحاوي للماوردي )(  9)

 (.6/3٩1للنووي )
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  (1)وديُة اليهودي والنصراني  ُتضرب في سنة  وكذا دية المجوسي وُغرَّة الجنين
اقي ب  يُؤخذ في السنِة األولى َقدر ثُلث دية الرجل  وال(2)/وُتضرب ديُة المرأِة في سنتين

 .(3)آخر السنة الثانية
  

                                  
(، روضححححححححححححححة الطالبين للنووي 12/411(، العزيز للرافعي )6/376الوسححححححححححححححيط للغزالي ) انظر:(  1)

 (.4٩2(، منهاا الطالبين للنووي )6/3٩1)
 ./ب(56)نهاية اللوحة (  2)
(، العزيز 6/376(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )521-16/527انظر: نهححححايححححة المطلححححب للجويني )( 3)

 (.6/3٩1(، روضة الطالبين للنووي )12/411للرافعي )
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 فروع:

 ان:  واجتمع على عاقلته ثالثمائٍة من اإلبل؛ فطريق]األول[: لو قَتل واحٌد ثالثة
أحدهما: أنَّا إن نظرنا إلى القدر  ضربنا هذا في تسع سنين  وإن نظرنا إلى النفس  

 فوجهان:
ن  الث سنيعكُس هذا  وهو أنَّا إن َنظرنا إلى النفس  ضربت في ث أصحهما:

 .(1)أنَّها ُتضرب في َثالث سنين أصحُهما:وإن نظرنا إلى القدر  فوجهان: 
فإن ضربناها في تسع سنين؛ فإذا تمت األولى  أخذنا ثُلث ديٍة واحدة  َوُوزعت 

  وإن اختلف ابتداء التواريخ؛ فإذا َتم الحول (2)على أولياء القتلى  وكذا آخر كل سنة
  فإذا تم حول الثاني  (3)تسلم إلى ولي القتيل األول ]تسعها[األول  أخذ ثلث الدية  و 

فعل كذلك  فإذا تم حول الثالث فعل كذلك  فتقسم ثلث دية واحدة في ثالثة أوقات  
 .(5)يفعل في السنين التسع (4)]وهكذا[

في ثالث  (6)ولو كان القاتُل قَتل امرأتين؛ فإن قُلنا االعتباُر بالنفس  ]فالديتان[
 إن َنظرنا إلى القدر  فوجهان:سنين  و 

أحدهما: تجُب في ست سنين  وثانيهما: تُؤخذ في ثالث سنين  مع التفريع على 

                                  
(، العزيز 6/376(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )531-16/532انظر: نهحححايححة المطلححب للجويني )(  1)

 (.6/3٩1(، روضة الطالبين للنووي )41٩-12/411للرافعي )
 (.  12/41٩(، العزيز للرافعي )6/376انظر: الوسيط للغزالي ) ( 2)
 (.12/41٩ساقٌط في النسختين، والمثبا من العزيز للرافعي )(  3)
 في )ز(: ]وه ا[.  (4)
 (.12/41٩(، العزيز للرافعي )6/376انظر: الوسيط للغزالي )(  5)
 في )ز(: ]فالديات[.(  6)
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 .(2()1)النظر إلى المقدار  ومنهم من عكس الترتيب كما مر
   فوجهان:الثاني: ثالثٌة قتلوا واحداً 

لث في ثُتضرب على العواقل على كل عاقلٍة ثُلثها  ويُؤدى ذلك ال :(3)]أصحهما[
 ثالث سنين.

 .(4)والثاني: أنَّها تؤخذ في سنة  نظراً إلى المستحق عليه
  

                                  
وهو: أنححَّا إن اعتبرنححا النفس، فححالححديتححان في ثاث سححححححححححححححنين، كححديححة المرأة الواحححدة، وإن اعتبرنححا (  1)

لدية كل دية نصحححححف االمقدار، فوجهان: أحدهما: أنَّا نضحححححرب الديتين في سحححححنتين؛ فان مقدار  
الكاملة، وال نضححححححححححم دية إلى دية، والوجه الثاني: أنَّا نضححححححححححم دية إلى دية، ونضححححححححححربها في ثاث 

ب نهاية المطل السحححححححححححابقة. انظر: صححححححححححفحة، وقد مر في السححححححححححنين؛ فان دية امرأتين، كدية رجل
 (.66٩(، البسيط للغزالي )16/531للجويني )

(، المطلب العالي البن 66٩(، البسححححححيط للغزالي )16/315انظر: نهاية المطلب للجويني ) ( 2)
 (.1/572(، النجم الوهاا للدميري )262-261)عة الرف

 في ) (: ]أحدهما[.(  3)
(، العزيز للرافعي 6/376(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )16/52٩انظر: نهححايححة المطلححب للجويني ) ( 4)

 (.4/17اري )(، أسنى المطالب لألنص6/3٩1(، روضة الطالبين للنووي )12/41٩)
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 ؛الثالث: الصحيُح المشهور أنَّ ديات األطراف وُأروش الجراحات يُنظر فيها
  أو أقل  كما في (2)والجائفة (1)فإن كان الواجُب َقدر ثُلث الدية  كما في المأمومة

 .(5)في سنٍة واحدة  سواء فيه المقدرات والحكومات  ُضربت (4)والموضحة (3)الهاشمة
وإن كان الواجُب َأكثر من ثُلث الدية وُدون الثلثين  كقطِع إحدى يدي الرجل 

الثلث  وعند انقضاء  (6)الُحر المسلم  ُضربت في سنتين  فُيؤخذ عند انقضاء ]األولى[
 .(7)الثانية الباقي

مه ديِة النفس  كما لو َقطع يديه  فحك وإن كان َأكثر من الثُلثين  ولم يَزد على
 .(1)ُحكم ديِة النفس  ُتضرب في ثالث سنين

َيدي يهودي  أو نصراني حر؛ فتجُب في َثالث سنين  أو في  (٩)فإن ]كانتا[
                                  

: من الشحححححححححححححجاا، وهي التي تبلى أم الرأس، وهي خريطة الدماغ المحيطة به، ويقال المأمومة(  1)
 (.12/33(، لسان العرب )1٩5-6/1٩4لها: اآلمَّة أيضاً. انظر: روضة الطالبين )

: وهي الجراحة الواصححلة إلى الجوف األعظم من البطن أو الصححدر، أو ثغرة النحر، أو الجائفة(  2)
 .(6/21٩(، روضة الطالبين للنووي )64الجنبين. انظر: مختار الصحاح للرازي )

 الزاهر في الريب ألفاظ: من الشحححجاا، وهي التي تهشحححم العظم، أي تكسحححره. انظر: الهاشحححمة(  3)
 .(6/1٩4(، روضة الطالبين للنووي )23٩الشافعي للهروي )

: من الشجاا، وهي تخرق السمحاق وتوضح العظم، وقيل: هي التي تبدي وضح الموضحة(  4)
للنووي ، روضححححححححححححححححححة الطححححالبين (341العظم، أي: تظهره. انظر: مختححححار الصحححححححححححححححححححاح للرازي )

(6/1٩4.) 
(، العزيز للرافعي 11/5٩4(، الحبحيحححححححان للعمراني )12/352انحظحر: الحححححححححاوي لحلحمحححححححاوردي )( 5)

 (.6/3٩1(، روضة الطالبين للنووي )4٩2-12/41٩)
 في ) (: ]المدة[.(  6)
(، العزيز للرافعي 11/5٩4(، البيحححان للعمراني )16/536انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )(  7)

 .(6/3٩1الطالبين للنووي ) (، روضة12/4٩2)
(، الححعحزيححز لحلححرافحعححي 11/5٩4(، الحبححيحححححححان لحلححعحمححرانحي )7/1٩5الحتححهححححححح يحححححححب لحلححبحغححوي )انحظححر:  ( 8)

 (.6/3٩1(، روضة الطالبين للنووي )12/4٩2)
 في ) (: ]كانا[.(  9)
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 .(2)(1)سنة؟ فيه الوجهان المتقدمان
َيدي َعبٍد  قيمُتُه ُتساوي قيمة مائتين من اإلبل  فهل ُتضرب في  (3)وإن ]كانتا[

 .(5()4)ثالث سنين  أو في ست؟ فيه الوجهان
فعلى األول نضرب الثلث في  (7)  أو ثالث؟(6)[في أنَّها ُتضرب في سنتين] 
 .(٩)والسدس في الثانية (1)/األولى

 .(12)وأمَّا دية إحدى يديها  فتضرب في سنة قطعاً 
ا نوإن زاد الواجب على ديٍة كاملة  كما لو َقطع يدي رجٍل ورجليه؛ فإن راعي

                                  
 (.221) صفحةانظر: (  1)
(، روضححححححححححححة 6/376ما في دية النفس. انظر: الوسححححححححححححيط للغزالي )المعتمد: أنَّها في سححححححححححححنة ك(  2)

 (.4/٩5(، تحفة المحتاا للهيتمي )6/3٩1الطالبين للنووي )
 في ) (: ]كانا[.(  3)
(، 6/376المعتمد: أنَّها تضحرب كما في دية نفسحه في سحا سحنين. انظر: الوسيط للغزالي )(  4)

 (.6/3٩1روضة الطالبين للنووي )
(، روضحححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 12/411العزيز للرافعي ) (، وانظر:227) صححححححححححححححفححححة انظر:(  5)

(، المطلححب العححالي البن الرفعححة، رسحححححححححححححححالححة علميححة بتحقيق عبححد الهححادي الرشححححححححححححححيححدي 6/3٩1)
(264.) 

ي على ن]وإن كانتا يدي امرأة ، فينب هك ا في النسحححححختين، والصححححححيح ال ي يقتضحححححيه السحححححياق(  6)
 .في أنَّها ُتضرب في سنتين[ الخاف في دية نفسها

(، تحفة المحتاا للهيتمي 6/3٩1المعتمد: أنهَّا في سححنتين. انظر: روضححة الطالبين للنووي )(  7)
(4/٩5.) 

 ./أ(57)نهاية اللوحة (  8)
 (، روضححححححححححححححة الطالبين للنووي12/4٩2(، العزيز للرافعي )6/376انظر: الوسححححححححححححححيط للغزالي )(  9)

(6/3٩1.) 
(، العزيز للرافعي 6/376(، الوسحححححححححححححيط للغزالي )16/536انظر: نهاية المطلب للجويني )(  11)

 (.6/3٩1(، روضة الطالبين للنووي )12/4٩2)
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   وإن راعينا حرمة النفس  فوجهان:(1)المقدار  ضربنا ذلك في ست سنين
 أنَّ الحكم كذلك. أظهرهما:

 .(3)سنين (2)والثاني: أنَّه ال يُزاد على ]ثالث[
وهما كالوجهين فيما إذا قَتل اثنين  وَلزَِم عاقلته ديتان  ُتضربان في ثالث  أو 

 (5()4)ست؟
: أنَّ ديات األطراف وأُروش الجراحات  ُتضرب (6)وفي أصل الفرع وجٌه ]بعيد[

في سنٍة واحدٍة  قـَلَّت أم َكثـَُرت  تفريعاً على أنَّ المرعي في التأجيل بالثالث َكون الواجب 
 .(7)بدل النفس

  

                                  
(، البيحححححان للعمراني 7/1٩5(، التهححححح يحححححب للبغوي )12/352انظر: الححححححاوي للمحححححاوردي )(  1)

 (.12/4٩2(، العزيز للرافعي )11/5٩4-5٩5)
  (: ]سا[.في )(  2)
(، العزيز 7/1٩5(، التهححح يحححب للبغوي )537-16/536انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )(  3)

 (.1/571(، النجم الوهاا للدميري )12/4٩2للرافعي )
المعتمد: أنَّها كالحكم فيما لو قتل ثاثة، أنَّها تضحرب في ثاث سنين. انظر: العزيز للرافعي (  4)

 (.4/٩5(، تحفة المحتاا للهيتمي )6/3٩1للنووي ) (، روضة الطالبين12/411-41٩)
 (.12/4٩1(، العزيز للرافعي )16/537انظر: نهاية المطلب للجويني )(  5)
 في ) (: ]يعتمد[.(  6)
(، روضحححححححححححححححة 12/41٩(، العزيز للرافعي )536-16/535انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  7)

 (.6/3٩1الطالبين للنووي )
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لى   ُضربت الدية عليهم عالرابع: العاقلة إن كانوا حاضرين في بلِد الجناية
 .(2)انقضاء الحول  وُأخذت منهم بعد (1)الترتيب المتقدم

؛ فإن كان (3)وإن كانوا غائبين لم ُيحَضُروا ولم يُنَتظَر ُحضورهم  لكن ُيضرب عليهم
لهم َماٌل حاضٌر  ُأِخَذ منه  وإن كان مالهم غائباً أيضاً  َكتب القاضي بذلك إلى قاضي 
بلدهم ليأخذها منهم  وإن شاء حكم بالقتل  وكتب إلى قاضي بلدهم  لَيضرب الدية 

 .(4)يهم  ويستوفيها منهمعل
 عَ وإن كان بعضهم حاضراً وبعضهم غائباً؛ فإن كان الواجب يستوعب الكل إذا ُوِزّ 

 .(6)األقربين أو األبعدين (5)عليهم  ُوزَِع على الجميع قطعاً  سواء كان ]الحاضرون[
 (7)َع على أحد الفريقين َحصل الغرض؛ فإن ]كان[وإن كان ال يستوعبهم  ولو ُوِزّ 

فريقان مستويان في الدرجة  فهل يقدم الحاضرون  ويكون الغائبون كالمعدومين؟ فيه ال
 قوالن:

 .(1)ال  وُتضرب على الكل  كذا ذَكر األكثرون القولين أصحهما:
                                  

(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/4٩2(، العزيز للرافعي )11/627عمراني )انظر: البيححان لل(  1)
(6/3٩1.) 

 (.1/575(، النجم الوهاا للدميري )513-16/511انظر: نهاية المطلب للجويني )(  2)
(، أسححححححححححححححنى 3٩2-6/3٩1(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي )12/4٩2انظر: العزيز للرافعي )(  3)

 (.4/17المطالب لألنصاري )
(، روضحححححححححة الطالبين 12/4٩2(، العزيز للرافعي )363-12/362ر: الحاوي للماوردي )انظ(  4)

 (.4/17(، أسنى المطالب لألنصاري )3٩2-6/3٩1للنووي )
 في ) (: ]الحاضر[(  5)
(، المطلححب العححالي البن 11/627(، البيححان للعمراني )12/364انظر: الحححاوي للمححاوردي )(  6)

 (.272الرفعة )
 نا[.في ) (: ]كا(  7)
(، الحعزيز للرافعي 11/627(، الحبحيحححححححان لحلحعحمحرانحي )7/222انحظحر: الحتحهححححححح يحححححححب لحلحبحغحوي )(  8)

 (.272(، المطلب العالي البن الرفعة )6/3٩2(، روضة الطالبين للنووي )12/4٩2)
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وجعلهما المتولي في أنَّه: هل يجوز تخصيُص الحاضرين بالضرب عليهم؟ قال: 
عليه؛  ال يجوز تخصيُص بعضهم بالضرب"وهو ُمفرٌع على أنَّهم لو كانوا كلهم حاضرين  
 .(1)فإن جوزناه جاز تخصيص الحاضرين قطعاً"

وإن كانوا مختلفين في الدرجة؛ فإن كان الحاضرون األقربين  ُوزَِّع عليهم قطعاً؛ 
 .(2)فإن لم يِف التوزيع عليهم بالواجب  ُضِرَب على الغائبين

 عليهم طريقان:وإن كانوا األبعدين  ففي تخصيص الحاضرين بالضرب 
  وإن (3)فيه القوالن  والثاني: القطع بالضرب ]على األقربين[ أشبههما:

 .(5)َدارهم (4)]بَعدت[
فإن قُلنا بتقديم الحاضرين  فقد قال اإلمام: "ال ُنجري هذا في كِل غيبٍة  وإن  

ي؛ من األجل الشرع (6)كانت إلى مسافة القصر  وأقرب ُمعتبر في البعد عندي  ]ُمتلقَّى[
 (7)/فإن كان يمكن تحصيل الغرض من الغّيب في ُمدَّة سنة  فليس متعذراً  وإن لم يتيسر

 .(٩)؛ وتابعه الغزالي(1)في سنة  فيقضى عند ذلك بالتعذر  ويأتي القوالن"
  

                                  
 (.537-1/536انظر: تتمة اإلبانة للمتولي )(  1)
(، العزيز للرافعي 7/222(، التهححححححح يحححححححب للبغوي )12/363انظر: الححححححححاوي للمحححححححاوردي )(  2)

 (.  6/3٩2(، روضة الطالبين للنووي )12/4٩2)
 (.12/4٩3في النسختين ]عليهم[، والمثبا من العزيز للرافعي )(  3)
 في )ز(: ]تعددت[.(  4)
(، روضححححححححححححححححححة 4٩3-12/4٩2(، العزيز للرافعي )621-11/627انظر: البيححححان للعمراني )(  5)

 (.6/3٩2الطالبين للنووي )
 ]بتلقي الركبان[. في )ز(:(  6)
 ./ب(57)نهاية اللوحة (  7)
 (.16/552انظر: نهاية المطلب للجويني )(  8)
 (.6/377انظر: الوسيط للغزالي )(  9)
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قال الرافعي: "وكالم الشافعي رضي الله عنه واألصحاب  ال ُيساعده على ذلك  
 .(1)كان القاتل بمكة والعاقلة بالشام"  فإنَّهم َفرضوا الخالف فيما إذا

  ُضرب على األقرب فاألقرب منهم وإذا لم يِف الضرب على الحاضرين بالواجب 
؛ وإن كان الحاضرون هم األباعد  فضربنا عليهم  ثم حضر الغّيب  قال (2)لى الوفاءإ

ريمهم" بتغاإلمام: "ال يَبُعد أن يَرجع األباعد عليهم  ويجوز أن يُقال: انقضى األمر 
 .(5)[(4)  واألخير هو المنصوص في األم(3)]انتهى

  

                                  
 (.12/4٩3انظر: العزيز للرافعي )(  1)
 (.6/3٩2(، روضة الطالبين للنووي )12/4٩2انظر: العزيز للرافعي )(  2)
 (.16/551انظر: نهاية المطلب للجويني )(  3)
 (.7/21٩انظر: األم للشافعي )(  4)
 ساقٌط في ) (.(  5)
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  إذا  (1)الخامس: ابتداء المدة المضروبة، كدية النفس من َوقت زُهوق الروح
 .(3()2)كان القتل بجراحٍة ُمذفَِّفة

 :(4)وإن كان بسرايٍة  من َقطع ُعضٍو  أو ِجراحٍة ]ُأخرى  فأوجه[
 الحكم كذلك.وهو المذهب المشهور أنَّ أصحها: 

والثاني: أنَّه من وقت الجراحة  وهما كالقولين في أنَّ الكفارة في القصاص تعتبر 
 بوقت الموت  أو وقت الجراحة.

 .(5)والثالث: أنَّ ابتداء دية العضو  من وقت َقطعه  والباقي من وقت الزهوق
  وال يُوجد (6)وحكى الغزالُي َوجهاً: "أنَّ ابتداء المدة من وقت الرفع إلى القاضي"

 .(7)لغيره إال ممن ُيحتمل أنَّه أخذه عنه
وأمَّا ابتداُء المدة في الواجب في الجناية على ما دون النفس؛ فإن لم َيسِر 

                                  
: أي خروجها من البدن وذهابها، وزهقا نفسححححححححححححححه زهوقا: أي خرجا وهلكا زهوق الروح(  1)

(، تحححاا العروس للزبيحححدي 266ومحححاتحححا. انظر: الزاهر في الريحححب ألفحححاظ الشححححححححححححححححافعي للهروي )
(25/424.) 

: هو اإلجهاز على الجريح، وَذفحَّْفُا على الجريح َتْ فيفاً، إذا أسححححححححححححرعا قْتله، وم ففة ال َّف(  2)
 (.٩/112(، لسان العرب البن منظور )4/1362) الصحاح للجوهريأي قاتلة. انظر: 

(، العزيز للرافعي 7/1٩6التهححح يحححب للبغوي )(، 16/52٩انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )(  3)
 (.6/3٩2(، روضة الطالبين )12/4٩3)

 في ) (: ]آخر فأوضحه[.(  4)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/4٩3(، العزيز للرافعي )7/1٩6انظر: التهحح يححب للبغوي )(  5)

 (.4/17(، أسنى المطالب لألنصاري )1/571(، النجم الوهاا للدميري )6/3٩2)
ا الخاف ال ي ذكره المؤلف فلم ي كره إال القاضحححي حسحححين فقط. انظر: كفاية النبيه البن وأما ه 

(، المطلب العالي البن الرفعة، رسححححالة علمية بتحقيق عبد الهادي الرشححححيدي 16/21٩الرفعة )
(27٩.) 

 (.6/377انظر: الوسيط للغزالي )(  6)
 (.6/3٩2لنووي )(، روضة الطالبين ل12/4٩3انظر: العزيز للرافعي )(  7)
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؛ فإن َمضت السنة ولم تندمل (1)واندملت  فالمذهب: أنَّ ابتداء المدة من وقت الجناية
في مطالبة الجاني إذا كان الجراحة  ففي مطالبة العاقلة باألرش الخالف المتقدم 

 .(2)عامداً 
 .(3)وقال أبو الفياض: ابتداؤها من وقت االندمال

وإن َسرت إلى ُعضٍو  كما لو َقطع إصبعُه  فسرى إلى الكف  فسقط  ثم اندمل  
 فأوجه:

أحدها: أن ابتدائها من وقت سقوط الكف  فإنَّها نهايُة الجناية  وجزم به البغوي 
 .(4)ه اإلماموصححه الفوراني  وضعف

 .(5)وثانيها: ابتداؤها من وقت االندمال  وجزم به العراقيون والماوردي
وثالثها: أنَّ ابتداء مدة أرش األصبع من وقت القطع  ومدة أرش الكف من يوم 

 .(7)(6)سقوطه  كما لو انفرَد كل منهما بجناية  واختاره اإلمام والقفال والروياني
 جهان:ع  و ي الكِف من وقت سقوطه  وفي األصبة فوقال ابن داود: ابتداُء المد

                                  
(، روضححححححححححححححة الطالبين 12/4٩4(، العزيز للرافعي )16/511انظر: نهحاية المطلب للجويني )(  1)

 (.4/٩5(، تحفة المحتاا للهيتمي )16/222(، كفاية النبيه البن الرفعة )6/3٩3للنووي )
البن (، المطلب العالي 6/3٩3(، روضححححححة الطالبين للنووي )12/4٩4انظر: العزيز للرافعي )(  2)

 (.212الرفعة )
(، 223-16/222(، كفححايححة النبيححه البن الرفعححة )6/3٩3انظر: روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي )(  3)

 (.1/571النجم الوهاا للدميري )
(، كفاية النبيه البن 7/1٩6(، الته يب للبغوي )16/511انظر: نهحاية المطلب للجويني )(  4)

 (.16/222الرفعة )
 (.5٩4-11/5٩3(، البيان للعمراني )12/34٩) انظر: الحاوي للماوردي(  5)
(، تحفحححححة المحتحححححاا للهيتمي 4/121وهو المعتمحححححد. انظر: مغني المحتحححححاا للشححححححححححححححربيني )(  6)

(4/٩5  .) 
 (.16/222(، كفاية النبيه البن الرفعة )16/511انظر: نهاية المطلب للجويني )(  7)
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 .(1)أحدهما: من يوم سقوطها  والثاني: من يوم قطعها

 ؟السادس: في أنَّ المال الواجب بجنايِة الرقيق يجُب على من
فإذا جنى الرقيق؛ فإن لم َيكن مستولدة؛ بأن كان عبداً  أو أمًة غير مستولدة؛ فإن  

  (2)/تُوجب القصاص لكنها عادت بالعفو إلى المال كانت الجناية تُوجب المال  أو
سيده  إذا لم يكن للسيد َمدخٌل فيها  فيؤدى  (3)تعلق المال برقبته دون سيده  ]وعاقلة[

 .(4)من رقبته
 وهل يتعلق مع ذلك بذمته  حتى يُطالب به بعد عتقه؟

 فيه قوالن  وقيل وجهان:
 قبة مرهونٌة بالمال الثابت فيأحدهما: وينسب إلى القديم  نعم؛ فعلى هذا الر 

ذمته  ولو بيع في الجناية وتَلف الثمن من غير َتفريط قبل أن يأخذه مستحقه  طُولب 
  وقال (6)  وجزم به الماوردي هنا  وصححه اإلمام(5)العبد بعد عتقه بجميع الجناية

 .(7)الغزالي: "هو أقيس"
 .(1)وينسب إلى الجديد: المنعوأصحهما 

                                  
-16/512ايححة المطلححب للجويني )انظر: نهححو  (.212انظر: المطلححب العححالي البن الرفعححة )(  1)

 (.6/3٩3(، روضة الطالبين للنووي )4٩5-12/4٩4(، العزيز للرافعي )511
 ./أ(58)نهاية اللوحة (  2)
 في)ز(: ]وعلى عاقلة[.(  3)
(، منهحححاا الطحححالبين 6/3٩3(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي )12/4٩6انظر: العزيز للرافعي )(  4)

 (.4/٩7تمي )(، تحفة المحتاا للهي4٩3للنووي )
 (.2٩5(، المطلب العالي البن الرفعة )16/22٩انظر: كفاية النبيه البن الرفعة )(  5)
 (.16/456(، نهاية المطلب للجويني )12/315انظر: الحاوي للماوردي )(  6)
 (.6/371انظر: الوسيط للغزالي )(  7)
ضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي (، رو 12/4٩7(، العزيز للرافعي )7/174انظر: التهحح يححب للبغوي )(  8)

 (.4/٩1(، تحفة المحتاا للهيتمي )4٩3(، منهاا الطالبين للنووي )6/3٩3)
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غ  أو يَفديه باألرش ما بلهل لقاضي  أنَّ السيد إذا َفدى العبد  وبنى عليهما ا
 وفيه نظر. (2()1)بأقل األمرين؟

 .(3)وال َفرق بين أن َتكون الجنايُة خطأً  أو عمداً وآل األمُر إلى المال  نص عليه
 جناية؛ فإن لم يِف بأرشها  أُتِبع: "إن كان عمدًا بيع في الوقال في الخالصة

الباقي بعد عتقه  وإن كانت خطأ  لم يُتَبع على الصحيح؛ ألنَّ أرش الخطأ ال يجب 
 .(4)على الجاني وال عاقلة الرقيق"

  أمَّا لو أَقر بها العبد (5)والقوالن فيما إذا قامت بينةٌ بجنايِة العبد  أو أَقر بها السيد
َقوله فيها؛ فإن آل األمر بالعفو إلى المال   (6)صاص ]قُبل[دونه؛ فإن كانت موجبة للق

  وإن كانت ال توجب إال (7)ففي َتعلُِّقه برقبته خالف: األصح عند البغوي: أنَّه يتعلَّق به
 .(1)المال  فالصحيح المنصوص: أنَّه يتعلَّق بذمته

د مر قومنهم من أجرى فيه الخالف فيما إذا ثبت بالبينة  أو بتصديق السيد و 

                                  
المعتمد: أنَّ السححححححححححححيد إذا فدى العبد، يفديه باألقل من قيمته واألرش. انظر: منهاا الطالبين (  1)

 (.٩1-4/٩7(، تحفة المحتاا للهيتمي )4٩3للنووي )
 (.2٩1(، المطلب العالي البن الرفعة )455-16/454انظر: نهاية المطلب للجويني )(  2)
(، تحفة المحتاا 4/132(، وانظر: مغني المحتاا للشححححربيني )7/42انظر: األم للشححححافعي )(  3)

 (.4/٩7للهيتمي )
 (.575انظر: الخاصة للغزالي )(  4)
 (.2٩6(، المطلب العالي البن الرفعة )7/51انظر: نهاية المطلب للجويني )(  5)
 في ) (: ]فقبل[. ( 6)
(، المطلب العالي البن 5/271(، العزيز للرافعي )174-7/173انظر: التهح يحب للبغوي )(  7)

 (.2٩6الرفعة )
(، العزيز للرافعي 7/74(، نهاية المطلب للجويني )7/241( )7/42انظر: األم للشحححححافعي )(  8)

 (.2٩6(، المطلب العالي البن الرفعة )5/271)
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 .(2()1)ذلك في البيع واإلقرار
ويطّرد ذلك  فيما إذا َصدَّقه السيد على الجناية  لكن قال: قيمُة العبد المقتول 

 ألف  وقال العبد: ألفان  هل يُطالب باأللف الزائد بعد العتق؟
وعلى الصحيح المنصوص: يُطالب العبد بعد العتق بتمام األرش عند 

 .(4)باألقِل من األرش وقيمِة رقبته   وقيل: يُطالب(3)المحققين
بعد  وحيث قُلنا بالتعلُّق بالذمة إذا ثبتت الجناية ببينة  أو إقرار السيد  أُتِبع بالباقي

 .(5)صرف ثمنه إلى األرش  بعد العتق
 وهل يصح أن يضمنه أجنبي؟

 .(6)من كالمهم"اإلمام: "فيه تردد عندي متلقَّى قال 
  وضمان (7)ن الميت المعِسر وأولى  لتوقُّع َيساره[أنَّه َيصح  ]كضما أظهرهما:

ما لزم ذمته من ديون المعامالت َأولى بالصحة  وال خالف في صحة ضمان ما يتعلق 
  (1)بكسبه  كالمهر في النكاح الصحيح؛ فإن َضِمَن السيد األرش  فقد رتَـَّبُه ]اإلمام[

 .(٩)على ما إذا َضمنُه أجنبي  وهذا أولى بالصحة

                                  
 /أ(.1٩6) 4الجواهر البحرية للقمولي، نسخة المتحف، مانظر: مخطو  (  1)
 (.2٩1-2٩7(، المطلب العالي البن الرفعة )7/51انظر: نهاية المطلب للجويني )(  2)
(، مغني المحتاا 2٩1-2٩7(، المطلب العالي البن الرفعة )7/61انظر: األم للشححححححححافعي )(  3)

 (.4/1٩(، تحفة المحتاا للهيتمي )131-4/132للشربيني )
 (.2٩1(، المطلب العالي البن الرفعة )7/74انظر: نهاية المطلب للجويني )(  4)
 (.3٩4-6/3٩3(، روضة الطالبين للنووي )12/4٩7انظر: العزيز للرافعي )(  5)
 (.16/457انظر: نهاية المطلب للجويني )(  6)
 (.6/3٩4ساقٌط في النسختين، والمثبا من روضة الطالبين للنووي )(  7)
 ساقٌط في ) (.(  8)
(، العزيز 6/371(، وانظر: الوسححححححححححححححيط للغزالي )16/457انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  9)

 (.6/3٩4(، روضة الطالبين للنووي )12/4٩7للرافعي )
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 لنا: َيصح ضماُن األرش  فهل يطالب به الجاني في الحال؟فإن قُ 
الجنايُة عمداً  (1)/ال نَقل فيه  وقال بعُض الفقهاء: ُيشبه أن يُقال: إن كانت

طُولب  وإن كانت خطًأ  أو ِشبه عمد  فينبني على أنَّه إذا َتعلق برقبة العبد  هل يَتعلق 
 (3)؟(2)بها على حكم الحلول حتى تُباع ]في الحال[
: "أنَُّه يُباع منه في كل سنٍة َقدر ثلث (4)فقد حكى القاضي عن الفقيه منصور

األرش  وتجب دية الخطأ مؤجلة  ثالث سنين في رقبته؛ فعلى هذا يكون الضمان 
  وهو ظاهر (5)]كذلك  قال: وقيل: يُباع في الحال  وبه قال القاضي الطبري وغيره

 .(1)حاالً  (7)؛ وعلى هذا يكون الضمان[(6)النص
انت أنَّ المجني عليه  أو َوليُه  يملكه  وإن كوليس معنى التعليق برقبة العبد  

 قيمتُه َقدر األرش أو أقل  بل معناه  أنَّه كالمرهون به؛ فيتخير السيد بين أن يبعه بنفسه 
أو يسلمه للبيع  وَيصرف األرش من ثمنه  أو من غيره  وبين أن يستبقيه ويفديه  فيكون 

                                  
 ./ب(58)نهاية اللوحة (  1)
 ساقٌط في ) (.(  2)
 (.321ي الرشيدي )انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد الهاد(  3)
: هو منصحور بن إسححماعيل أبو الحسحن التميمي، قال الشحيخ أبو إسحححاق: أخ  الفقيه منصحور(  4)

الفقه عن أصححححححاب الشحححححافعي وأصححححححاب أصححححححابه، وله مصحححححنفات في الم هب مليحة منها: 
هححححححححححححححح(. انظر: 326الكتب، توفى سنة )الواجب، والمسحتعمل، والمسافر، والهداية واليرها من 

(، طبقات 1/144) لإلسنوي(، طبقات الشافعية 47٩-3/471طبقات الشافعية للسبكي )
 (.1/123الشافعية البن قاضي شهبة )

 (.16/216انظر: كفاية النبيه البن الرفعة )(  5)
 (.7/42)للشافعي انظر: األم (  6)
 ساقٌط في )ز(.(  7)
 (.322(، المطلب العالي البن الرفعة )16/216ه البن الرفعة )انظر: كفاية النبي(  8)
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 .(1)مال الذي بذله فداًء  كالثمن الذي يبذله له غيرهال
وإن سلَّمُه للبيع؛ فإن كان األرُش يستغرق قيمته  بِيع َجميعه  وإال بِيع منُه بقدر 

بَعِضه  أو أذن السيُد في بيع جميعه  فيُباع  (2)الحاجة  إال أن ال يوجد راغٌب في ]ِشراء[
 .(3)ي لهجميعه  يُؤدى منه في األرش  ويكون الباق

 وإِن اختار أن يَفديَُه  فبكم يَفديه؟ فيه قوالن:
 أنَُّه يَفديُه بأقل األمرين  من أرش الجناية وقيمته. الجديد الصحيح:

 .(4)والقديم: أنَُّه يَفديه باألرش بالغاً ما بلغ
 ومتى تُعَتبر قيمته؟

أنَّها تعتبر يوم    ]وعن القفال:(5)حكى البغوي عن الَنّص: أنَّها تُعتبر يوم الجناية
  ثم نَقَصت (6)الفداء  وحمل الَنّص على ما إذا كان السيد َمنع من بيعه حين الِجناية[

 .(7)قيمته
 فإن قُلنا: يَفديهُ بكمال األرش  فلو قَتله السيد أو أَعتقه أو بَاعه  وقُلنا: بنفوذهما 

                                  
(، النجم الوهاا للدميري 6/3٩4(، روضة الطالبين للنووي )12/4٩7انظر: العزيز للرافعي )(  1)

(1/576-577.) 
 ساقٌط في ) (.(  2)
اا (، النجم الوه6/3٩4(، روضححححححة الطالبين للنووي )4٩1-12/4٩7انظر: العزيز للرافعي )(  3)

 (.4/11(، أسنى المطالب لألنصاري )1/577للدميري )
(، منهاا الطالبين 6/371(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )16/454انظر: نهاية المطلب للجويني )(  4)

 (.1/577(، النجم الوهاا للدميري )4٩3للنووي )
(، وانظر: أسححححححححححححححنى المطححالحب لألنصحححححححححححححححاري 7/174وهو المعتمحد. انظر: التهحح يحب للبغوي )(  5)

(4/11.) 
 ساقٌط في )ز(.(  6)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/4٩1(، العزيز للرافعي )7/174انظر: التهحح يححب للبغوي )(  7)

 (.4/11(، أسنى المطالب لألنصاري )6/3٩4)
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   فوجهان:(1)أو استولد الجارية ]الجانية[
 أَقُل األمرين. ال يلزمه إال أصحهما:

 .(3()2)وثانيهما: يَلزُمُه كماُل األرش
]وهو يطرد في  (5)في صورة العتق تصحيحه (4)وروى ابُن الصباغ عن أبي الطيب

 .(6)أخواتها[
ولو َمات العبُد الجاني  أو َهرب قبل أن يُطَاَلب السيد بتسليمه  فال شيَء على 

  ولو قُِتَل العبد  فللسيِد (7)ار ُمختاراً للفداءالسيد  وكذا لو طُِلَب ولم يمنعه؛ فإن منعه ص
 .(1)أن يَقتص  ويلزمُه القيمة للمجني عليه

  إلى أنَّ ُموِجب العمد (٩)قال الرافعي: "ويجوز أن يُنظَر في وجوب الفداء ]عليه[
القصاص  أو َأحُد األمرين  وإن كان القتل ُموِجبًا للمال؛ َتعلَّق حقُّ المجني عليه 

                                  
 ساقٌط في )ز(.(  1)
(، العزيز للرافعي 6/371(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )16/451انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  2)

 (.4/٩٩(، تحفة المحتاا للهيتمي )6/3٩5ة الطالبين للنووي )(، روض12/4٩٩)
أنَّ في المسحححألة طريقان: أحدهما طرد القولين. وأصحححححهما: القط  بأقل  ذكر الرافعي والنووي(  3)

طالبين (، روضححححححححة ال12/4٩٩األمرين، لتع ر البي  وبطان توق  الزيادة. انظر: العزيز للرافعي )
 (.6/3٩5للنووي )

 الطيب هو القاضي الطبري.أبو (  4)
 (.324(، المطلب العالي البن الرفعة )16/213انظر: كفاية النبيه البن الرفعة )(  5)
لرفعة المطلب العالي البن ا انظر:، []وهو يأتي في القتلهك ا في النسححححححححختين، والصحححححححححيح (  6)

(324.) 
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/4٩٩(، العزيز للرافعي )7/741انظر: التهحح يححب للبغوي )(  7)

 (.1/57٩(، النجم الوهاا للدميري )6/3٩5)
(، النجم الوهححححححاا 12/4٩٩(، العزيز للرافعي )175-7/174انظر: التهحححححح يححححححب للبغوي )(  8)

 (.4/11(، أسنى المطالب لألنصاري )1/57٩للدميري )
 (.12/4٩٩للرافعي )ساقٌط من النسختين، والمثبا من العزيز (  9)
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 .(2()1)بقيمته"
فإذا َأخذها السيد  ُيخير بين أن ُيسلِّم َعينها  أو َبدلها  كما يَتخير في رَقبِة 

  وإذا َلزم الفداء بعد أن َمات العبد  أو قبل  ففيما يَفديه الطريقان فيما إذا (3)العبد
 .(6)  لحصوِل اليأس عن بَيعِه بزيادٍة على قيمته(5)  أو أعتقه(4)]قَتله[

العبُد ففداُه السيد  ثم َجنى مرًة ُأخرى؛ فإما أن ُيسلمه ليـَُباع  أو َجنى  (7)/ولو
يَفديه مرًة ُأخرى؛ فإن كانت الجنايُة قبل الفداء؛ فإن سلمه للبيع  ُوزَِّع ثمنُه على أَرش 
الجنايتين  وإن اختار الفداء  َفداُه على الجديد باألقل من قيمته ومن األرشين  وعلى 

 .(٩)وكذا لو كان سلَّمُه ليـَُباع  فجنى جنايًة ُأخرى قبل البيع ؛(1)القديم باألرشين

                                  
 (.12/4٩٩انظر: العزيز للرافعي )(  1)
ب العمد في النفس والطرف القود المحء. انظر: روضححححة الطالبين للنووي (  2) المعتمد: أنَّ ُموجب

 (.4/4٩(، تحفة المحتاا للهيتمي )442-1/43٩(، النجم الوهاا للدميري )6/25٩)
(، كفححايححة النبيححه البن 6/3٩5لطححالبين للنووي )(، روضحححححححححححححححة ا12/4٩٩انظر: العزيز للرافعي )(  3)

 (.16/214الرفعة )
 ساقٌط في )ز(.(  4)
(، تحفة 6/3٩5والمعتمد: كما مر أنَّه يلزمه أقل األمرين. انظر: روضححححححححححححححة الطالبين للنووي )(  5)

 (.4/٩٩المحتاا للهيتمي )
لطححالبين للنووي (، روضحححححححححححححححة ا12/4٩٩(، العزيز للرافعي )7/175انظر: التهحح يححب للبغوي )(  6)

(6/3٩5.) 
 ./أ(59)نهاية اللوحة (  7)
(، روضحححححححححححححححة 12/4٩1(، العزيز للرافعي )462-16/45٩انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  8)

(، تحفة المحتاا للهيتمي 4٩3(، منهحاا الطحالبين للنووي )3٩5-6/3٩4الطحالبين للنووي )
(4/٩1-٩٩.) 

(، النجم الوهاا للدميري 6/3٩5الطالبين للنووي ) (، روضة12/4٩٩انظر: العزيز للرافعي )(  9)
(1/571.) 
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 .(1)ومن نصفه حر ونصفه رقيق  إذا قَتل خطًأ  تجُب نصف الدية على عاقلته
من مستولدة؛ فإن َجنت على نَفٍس أو ماٍل  وجب على السيد وإن كانت الجناية 

   وبما يفديها؟ فيه طريقان:(2)فداؤها
 أنَُّه يفديها باألقل من قيمتها وأَرش الجناية.القطُع ب أصُحُهما:

 .(3)والثاني: طرُد القولين المتقدمين في غيرها
 وفي وقت اعتبار القيمة وجهان:

 .(4)يوم الجناية وأظهرهما:أحدهما: يوم االستيالد  
ولو َجنت جنايتين فصاعداً؛ فإن أثبتنا القديم  وهو: أنَُّه يفديها باألرش ما بلغت  

  وإن قُلنا بالصحيح: أنَّ الواجب أَقُل (5)ن يَفديها بأرش الجنايات ما بـََلَغتفعليه أ
 .(6)األمرين؛ فإن كان أَرشهما َقدر قيمتها  أو دونه َفداها بهما

  

                                  
(، كفححايححة النبيححه البن 6/3٩3(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي )12/4٩6انظر: العزيز للرافعي )(  1)

 (.4/17(، أسنى المطالب لألنصاري )16/217الرفعة )
لعزيز للرافعي (، ا16/451(، نهاية المطلب للجويني )12/321انظر: الحاوي للماوردي )(  2)

 (.  6/3٩5(، روضة الطالبين للنووي )12/522)
(، 12/522(، العزيز للرافعي )7/175(، الته يب للبغوي )6/371انظر: الوسيط للغزالي )(  3)

 (.4/٩٩(، تحفة المحتاا للهيتمي )4٩3منهاا الطالبين للنووي )
(، روضححححححححححححححة الطالبين 21/522(، العزيز للرافعي )16/45٩انظر: نهحاية المطلب للجويني )(  4)

 (.4/1٩(، أسنى المطالب لألنصاري )6/3٩5للنووي )
(، الته يب 2/575انظر: تتمة اإلبانة للمتولي، رسححححححالة علمية بتحقيق عبد الرحيم الحارثي )(  5)

 (.6/3٩5(، روضة الطالبين للنووي )7/175للبغوي )
(، روضحححححححححة الطالبين 521-21/522(، العزيز للرافعي )12/321انظر: الحاوي للماوردي )(  6)

 (.133-4/132(، مغني المحتاا للشربيني )3٩6-6/3٩5للنووي )
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من  الباقي وإن كان أَُرش األولى مثل القيمة  أو أكثر منها  أو كان دونها  إال أنَّ 
د األولى  أو ر َأَوقـََعت الجناية الثانية قَبل أن فدى السيالثانية  فـَيُنظَ القيمة ال يَفي بأرش 

 بعده؟
 فإن وقعت قبله  ففيما يَلزمه َقوالن:

 أحدهما: أنَّ عليه أن يفديها لكل جنايٍة باألقل من قيمتها  وأرش تلك الجناية.
أنَّ الجميع كجنايٍة واحدة  فال يَلزمُه إال األقل من أرش الجنايات   وأصحهما:

 .(1)لمستولدةوقيمة ا
وإن وقعت الجناية الثانية بعد أن َفداها السيد من األولى  َترتبت هذه الحالة على 
األولى؛ فإن قُلنا: يجب هناك لكل جنايٍة األقُل من أرشها  ومن قيمة المستولدة  فهنا 

  وإن قُلنا بالصحيح: أنَّ الجنايات كجناية واحدة هناك ولم نُوِجب الفداء إال (2)أولى
 رًة واحدة  فهنا قوالن:مَ 

  (3)أحدهما: يَفديها ثانيًا بأقِل األمرين كما في الجناية األولى  وصححه البغوي
 وقطع به بعضهم.

 .(5)(4)إال األقُل من القيمة  وُموِجب الجنايتين وثانيهما: ال يلزمه
الثاني  بفعلى هذا  ُيشارك المجني عليه ثانياً المجني عليه أوالً فيما َأخذه؛ فـَُيطَالِ 

                                  
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين 12/521(، العزيز للرافعي )176-7/175انظر: التهحح يححب للبغوي )(  1)

 (.133-4/132(، مغني المحتاا للشربيني )6/3٩6للنووي )
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/521فعي )(، العزيز للرا7/176انظر: التهحح يححب للبغوي )(  2)

(6/3٩6.) 
 (.7/176انظر: الته يب للبغوي )(  3)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين 522-12/521(، العزيز للرافعي )7/176انظر: التهحح يححب للبغوي )(  4)

 (.6/3٩6للنووي )
 (.4/1٩(، أسنى المطالب )6/3٩6وهو المعتمد. انظر: روضة الطالبين للنووي )(  5)
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 .(1)األول  ويُقَسم جملة المأخوذ عليهما  بحسب ما يقتضيه َحاُل الجنايتين
المجني عليه أواًل  (2)/ِقيمُة المستولدة ألف  وأَرُش ُكلِّ جنايٍة ألف  وَأخذ مثاله:

الثانية خمسمائة  َرجع    ولو كان أَرُش الجناية(3)األلف  يَرجع الثاني عليه بخمس مائة
  ولو كان أَرُش األولى خمسمائة وأَرُش الثانية ألف  (4)ثانيًا بِثُلث األلف المجني عليه

فأخذ األول خمسمائة  يأخذ الثاني من السيد خمسمائة بقيةَ القيمة  ويَرجُع على األول 
 .(5)بثُلث ما أخذ  لتصير القيمة بينهما أثالثاً 

َمت َترَكةُ إنساٍن على ُغرمائِه ووصاياه وو  بئر عدواٍن   رثته  وكان قد َحفركما إذا ُقسِّ
َفهلك بها بهيمٌة؛ فإنَّ ربها يُزاِحم الغرماء والورثة والموَصى لهم  وَيسترّد منهم ِحصََّته  
فلو َهلك بها شيٌء آخر بعد ذلك  استرد ُمسَتَحقه منهم أيضًا ومن ُمسَتِحق الجناية 

 .(6)األولى
؛ واختلفوا في (7)ُحكِمَها إذا َجَنت ثانيةً جنايتها ثالثًة ورابعًة وهكذا  كَ والُحْكُم في 

 َمحلِّ القولين:

                                  
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/522(، العزيز للرافعي )7/176ر: التهحح يححب للبغوي )انظ(  1)

 (.122-4/٩٩(، تحفة المحتاا للهيتمي )6/3٩6)
 ./ب(59)نهاية اللوحة (  2)
(، 6/3٩6(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي )462-16/461انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  3)

 (.4/132تاا للشربيني )(، مغني المح1/512النجم الوهاا للدميري )
(، روضحححححححححة الطالبين للنووي 12/522(، العزيز للرافعي )12/322انظر: الحاوي للماوردي ) ( 4)

 (.4/132(، مغني المحتاا للشربيني )6/3٩6)
(، النجم الوهححححاا 12/522(، العزيز للرافعي )16/462انظر: نهححححايححححة المطلححححب للجويني ) ( 5)

 (.4/132لشربيني )(، مغني المحتاا ل1/512للدميري )
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/522(، العزيز للرافعي )7/177انظر: التهحح يححب للبغوي )(  6)

 (.4/132(، مغني المحتاا للشربيني )1/512(، النجم الوهاا للدميري )6/3٩6)
(، العزيز للرافعي 7/177(، التهححححححح يحححححححب للبغوي )12/322انظر: الححححححححاوي للمحححححححاوردي )(  7)

 (.311مطلب العالي البن الرفعة )(، ال12/522)
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فقيل: هما فيما إذا أَعطى القيمة بنفسه  أمَّا إذا أَعطاها بقضاِء القاضي فال يَلزُمُه 
 .(1)شيٌء قطعاً  والظاهر: أنَّهما ُمطلقان

 ت بين الحالتين  َحَصل فيهما أربعُة أقوال:جمعوإذا 
 ء  َلزمُه فداٌء آخر  وإن لم يتخلل  َكفاُه فداٌء واحد لهما.ثالثها: إن َتخلل الفدا

ورابعها: إن تخلل الفداء ودفعه بقضاِء القاضي كفى فداٌء واحٌد لهما  وإن دفعُه 
 .(2)بنفسه لزمُه فداء آخر

صيغة   أو قال: أنا أَفديُه بالفرُع السابع: لو قَال السيد: اخترُت فداَء العبد
  وفي َكوِن (3)اء في أصح الوجهين  بل يَبقى على خيرته حتى يؤديهالوعد  لم يلزمه الفد

 .(4)بَيعه اختيار للفداء  وجهان: وأولى بأن يكون اختياراً  وقيل: أولى بالمنع
أنَّ الوطء ال َيُكون اختياراً  ما لم ُيحِبَلَها؛ فإن َأحَبلها  فهو كإعتاقها   واألصح:

ئع في َزمن الخيار  ووطءُ المشتري فيه إجازة  وإن  والخالُف كالخالِف في أنَّ وطء البا
 .(5)كان األصح: أنَّه ثَمَّ فسخ وإجازة

  

                                  
(، المطلب العالي البن 6/3٩6(، روضححححححة الطالبين للنووي )12/522انظر: العزيز للرافعي )(  1)

 (.312) الرفعة
 (.6/3٩6(، روضة الطالبين للنووي )12/522انظر: العزيز للرافعي ) ( 2)
روضححححححححححححححة الطالبين للنووي (، 12/4٩٩(، العزيز للرافعي )6/37٩انظر: الوسححححححححححححححيط للغزالي )(  3)

 (.4٩3(، منهاا الطالبين للنووي )6/3٩5)
 (.314) (، المطلب العالي البن الرفعة3/25انظر: الوسيط للغزالي )(  4)
(، روضححححححححححححححة الطالبين للنووي 12/523(، العزيز للرافعي )6/37٩انظر: الوسححححححححححححححيط للغزالي )(  5)

(6/3٩7.) 
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وإن   الثامن: قال البغوي: "لو َجنت جاريًة لها ولٌد، لم يتعلق األرُش برقبته
بَعد الجناية  سواء كان موجودًا يوم الجناية أم ال؛ ثم إذا لم َيُجز التفريق  يُباع َولدت 
 .(1)عها  وُيصرف ما يُقابل األم إلى األرش  وما يُقابل الولد للسيد"  انتهىالولد م

ويظهر أن يأتي هنا الخالف المذكور  فيما إذا رهن األم دون ولدها الصغير  
 (2)فبيعا  هل يقومان منفردين  أو منضمين  أو األم مفردة والولد منضماً؟

ف  اية  فإن قُلنا: الحمُل ال يُعرَ قال: "ولو َجَنت َوهي َحائٌل وَحِبلت بعد الجن
 .(3)بيعت  وإن قلنا: يُعَرف فال تـَُباع حتى َتضع"

  التاسع: لو لم يَفِد السيد الجاني، ولم ُيسلَمهُ ليُ َباع، بَاعهُ الحاكم وَصرف ثمنهُ 
  وإن أَراَد بَيعُه من المجني َعليه  َجاز إن كان (5)إليه (4)/أو ما َيستِحقه المجني عليه

رُش نَقداً  وإن كان إبالً  قال المتولي: "ينبني على أنَّ الصلح عن إبل الدية هل األَ 
  (7)(6)يجوز؟"

                                  
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين 12/523: العزيز للرافعي )(، وانظر7/177انظر: التهحح يححب للبغوي )(  1)

 (.6/3٩7للنووي )
م م  ولححححدهححححا. انظر: مغني المحتححححاا للشححححححححححححححربيني قوَّ م األم وحححححدهححححا، ثم تُ قوَّ المعتمححححد: أن تُ (  2)

 (.2/253(، تحفة المحتاا للهيتمي )2/162)
طححالبين (، روضحححححححححححححححة ال12/523(، وانظر: العزيز للرافعي )7/177انظر: التهحح يححب للبغوي )(  3)

 (.  6/3٩7للنووي )
 ./أ(61)نهاية اللوحة (  4)
(، روضحححححححححة الطالبين للنووي 12/523(، العزيز للرافعي )2/571انظر: تتمة اإلبانة للمتولي )(  5)

 (.4/1٩(، أسنى المطالب لألنصاري )6/3٩7)
طالبين (، روضحححححححححة ال12/523(، وانظر: العزيز للرافعي )2/571انظر: تتمة اإلبانة للمتولي )(  6)

 (.6/3٩7للنووي )
والمعتمد: أنُّه يجوز الصحححححححلح عن إبل الدية، فعلى ه ا يجوز أن يبيعه من المجني عليه، وإن  (  7)

 (.51-4/57(، تحفة المحتاا )6/215كان األرش إبًا. انظر: روضة الطالبين )
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 القسم الرابع من الكتاب في دية الجنين

 والكالم فيه في أربعة أطراف:

األول: فيما يوجب الغرة، والثاني: فيما يجب فيه، والثالث: في الواجب 
 بصفاته، والرابع: فيمن يجب عليه.

 لطرف األول:ا

 .(1)فيما يُوجب الُغرَّة: وهو كل جنايٍة تُوِجب انفصاَل الجنيِن ميتاً 
في الجنين  من ِفعٍل  مثل: أن  (2)وهي ُكلُّ ما ]يُؤثر[ القيُد األول: الجناية،

  أو غيره  فـَُيجِهض جنينها  وكذا إن شربته هي لغير (3)َيضرب الحامل  أو يُوجرها دواءٌ 
خارجة عن عادة مثلها من الحوامل  وكان مثلها ُيسقط  (4)ةحاجة  أو طفرت طفر 

                                  
ة (، روضحححححححححححححح12/524(، العزيز للرافعي )5٩7-16/5٩6انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  1)

 (.4/1٩(، أسنى المطالب لألنصاري )6/3٩٩الطالبين للنووي )
 في ) (: ]تؤثر[. ( 2)
: أي يصححححححححبه في فمها، وتوجَّر الدواء: أي بلعه، والماء: أي شححححححححربه كارهاً. انظر: يوجرها دواء(  3)

(، التعريفات 4٩1ط للفيروز آبادي )(، القاموس المحي5/27٩لسححححححححححححححان العرب البن منظور )
 (.236الفقهية للبركتي )

: من طفر، وطفر إذا وثب أو قفز من ارتفاع. انظر: ته يب األسحححححححححماء واللغات للنووي طفرة(  4)
 (.2/55٩(، المعجم الوسيط )12/431(، تاا العروس للزبيدي )3/117)
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 .(3)الخفيفة وما في معناها (2)  وال أثر لِلطَّمة(1)األجنة  فأجهضته؛ فإنَّها َتضمنه
 .(4)أو َقوٍل: كما لو َهددها  أو خوفها  فألقت الجنين كما تقدم

راب  ام والشوفي معنى الفعل  الترك الموِجب لإلجهاض  كما لو منعها من الطع
جهضت  حتى أ ض في مثلها  مع تمكنها من تناولهأو امتنعت منه ُمدًة يحصُل اإلجها

سواءٌ كان ذلك بصوم رمضان  أو غيره إذا خشي منه؛ ألنَّها مأمورة باإلفطار؛ فإذا صامت 
 .(5)وكان يُفضي إلى اإلجهاض فأجهضته  َضمنته

ِجب عليه ولم يَنفصل الجنين  لم يَ فلو َجنى على األِم  فماتت  الثاني: االنفصال،
  وكذا لو كانت ُمنتفَخة البطن  َفزال انتفاخه بالجناية  أو َكانت َتجُد حركًة (6)له شيء

 .(7)في بطنها  فانقطعِت الحركة

                                  
(، روضححححححححة الطالبين للنووي 12/524(، العزيز للرافعي )12/425للماوردي ) انظر: الحاوي(  1)

 (.1/512(، النجم الوهاا للدميري )6/3٩٩)
(، 5/252: هو الضحححححححححححححرب على الوجه بباطن الراحة. انظر: مقاييس اللغة البن فارس )اللطم(  2)

 .  (12/542لسان العرب البن منظور )
(، مغني المحتححححاا 6/3٩٩(، روضحححححححححححححححححة الطححححالبين للنووي )12/524انظر: العزيز للرافعي )(  3)

 (.4/1٩(، أسنى المطالب لألنصاري )4/133للشربيني )
المطلب العالي البن الرفعة، رسحححالة علمية بتحقيق عبد الهادي  (، وانظر:61) صحححفحة انظر:(  4)

 (.4/133(، مغني المحتاا للشربيني )32٩الرشيدي )
(، مغني المحتححاا 1/512(، النجم الوهححاا للححدميري )12/425انظر: الحححاوي للمححاوردي )(  5)

 (.4/133للشربيني )
(، كفححايححة النبيححه البن 6/3٩٩(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي )12/525انظر: العزيز للرافعي )(  6)

 (.1/513)(، النجم الوهاا للدميري 16/14الرفعة )
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/525(، العزيز للرافعي )7/212انظر: التهحح يححب للبغوي )(  7)

 (.1/513(، النجم الوهاا للدميري )6/3٩٩)
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 .(1)ولو انفصل ميتاً في حياة أمه  أو بَعد موتها بالجناية  َوَجبت الغرة
 أو انفصاله التام؟ فيه وجهان: الجنين  (2)وهل المعَتبر ظُهور ]شيء من[

 وهو المنصوص: أنَّ المعَتبر ظُهور شيء منه  ليتحقَق ُوجوده.أصحهما 
 .(3)وثانيهما: أنَّ المعَتبر االنفصاُل التام  كسائِر األحكام المتعلقة بالوالدة

وُيَخرّج عليهما  ما إذا َجنى عليها  َفأخرََج الجنيُن رأسه  وماتت قبل انفصاله  
  (4)أو أخرج رأسه ثم َجنى عليها  فماتا قبل انفصاله  فعلى األصح: َتجُب ]الغرَّة[ ومات 

َفُشوهد الجنين في بطنها ولم يَنفصل  َسواء انقدَّ  (6)  وما لو ُقدَّت(5)وعلى الثاني: ال
 .(7)معها أم ال

  

                                  
(، روضححححححححححححة الطالبين للنووي 7/212(، الته يب للبغوي )6/311انظر: الوسححححححححححححيط للغزالي )(  1)

 (.4/133(، مغني المحتاا للشربيني )6/422)
 قٌط في ) (.سا(  2)
(، النجم الوهاا للدميري 6/3٩٩(، روضة الطالبين للنووي )12/525انظر: العزيز للرافعي )(  3)

(1/513.) 
 (.6/3٩٩ساقٌط في النسختين، والمثبا من روضة الطالبين للنووي )(  4)
(، النجم الوهاا 422-6/3٩٩(، روضححححححة الطالبين للنووي )12/525انظر: العزيز للرافعي )(  5)

 (.1/513للدميري )
: هو قط  الشحححححيء أو شحححححقه طواًل، أو القط  المسحححححتأصحححححل أو المسحححححتطيل. انظر: مقاييس الَقدُّ (  6)

(، تحححاا العروس للزبيحححدي 321(، القحححاموس المحيط للفيروز آبحححادي )5/6اللغحححة البن فحححارس )
(٩/11-12.) 

(، العزيز للرافعي 6/311(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )16/617لجويني )انظر: نهححايححة المطلححب ل(  7)
 (.1/513(، النجم الوهاا للدميري )12/525)
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ولو َأخرَج الجنيُن رأسه وَصاح  َفحزَّ رقبته  فعلى األصح: يجُب القصاص  أو  
 .(1)كماُل الدية  سواءٌ انفصل باقيه أم ال

  (2)ويجري عليه أحكاُم الولِد المنفصل  فيجري ِعتُقُه منفردًا عن الكفارة
الثاني: ال ِقصاص  وكذا ال يُوجب شيئاً إن لم ينفصل  كما ال يُوجب على  (3)]وعلى[

  (6)  وجزم الماوردي بهذا  أمَّا إذا انفصل ففيه الُغرَّة(5)شيئاً إذا لم ينفصل (4)/َضارب أمه
 .(1()7)وصححه اإلمام ]في كتاب الِعدَّة[

ولو َضرب َضارٌب الحامل  َفأخرج الجنيُن رأسه وصرخ  ثم مات  فعلى الصحيح 
 .(٩)على الضارب: ديٌة كاملة  وعلى الثاني: عليه ُغرَّة

  

                                  
(، روضحححححححححححححححة 12/525(، العزيز للرافعي )617-16/616انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  1)

 (.1/513(، النجم الوهاا للدميري )6/422الطالبين للنووي )
(، المطلححب العححالي البن الرفعححة، رسحححححححححححححححالححة علميححة 15/112ني )انظر: نهححايححة المطلححب للجوي(  2)

 (.347بتحقيق عبد الهادي الرشيدي )
 في ) (: ]وفي[.(  3)
 ./ب(61)نهاية اللوحة (  4)
(، الحعحزيحز لحلرافعي 617-16/616(، )15/112انحظحر: نحهحححححححايحححححححة الحمحطحلحححححححب لحلحجحويحنحي )(  5)

 (347-346) (، المطلب العالي البن الرفعة12/525)
 (.347-346(، المطلب العالي البن الرفعة )12/422ر: الحاوي للماوردي )انظ(  6)
 ساقٌط في ) (.(  7)
 (.15/112انظر: نهاية المطلب للجويني )(  8)
(، روضححححححححححححححة الطالبين 12/525(، العزيز للرافعي )16/616انظر: نهحاية المطلب للجويني )(  9)

 (.6/422للنووي )
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جُب تَ ولو َضَرب َبطن امرأة ميتة  فانفصَل منها جنيٌن ميت  قال البغوي: "ال 
  وعن القاضي الطبري: "أنَّها (2)  وقال الماوردي: "ال يبعد أن َتجب"(1)الُغرَّة"

 .(4()3)َتجب"
واعلم أنَّ الحال ال يختلف في إيجاِب الُغرَّة  بين أن يكون الجنيُن ذكراً  أو أنثى  

 .(5)وال بين الجنين الثابت النسب وغيره  وال بين تام األعضاء وناقصها
 .(6)اثنان في الجناية  فالُغرَّة عليهماولو اشترك 

ولو أجهضت جنينين  َوَجب ُغرَّتان  ولو َأجَهَضت حيًا وميتاً  فمات الحي  
 .(7)وجبت ديٌة وُغرَّة

ولو أَلقِت المرأة بالجنايِة يداً  أو رجالً  وماتت  ولم يَنفصل الجنيُن بتمامه  فالَنصُّ 
 .(1)أنَّ الُغرَّة َتجب  وقال به األصحاب

  

                                  
 (.7/212انظر: الته يب للبغوي )(  1)
 (.12/3٩2انظر: الحاوي للماوردي )(  2)
 (.1٩3انظر: التعليقة الكبرى للطبري، رسالة علمية بتحقيق مرضي الدوسري )(  3)
(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 12/527المعتمحححد: أنحححَّه ال تجحححب الرة. انظر: العزيز للرافعي )(  4)

 (.4/122ي )(، تحفة المحتاا للهيتم4/٩2(، أسنى المطالب لألنصاري )6/421)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/526(، العزيز للرافعي )7/211انظر: التهحح يححب للبغوي )(  5)

 (.4/133(، مغني المحتاا للشربيني )1/511(، النجم الوهاا للدميري )6/421)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/526(، العزيز للرافعي )7/212انظر: التهحح يححب للبغوي )(  6)

 (.4/134المحتاا للشربيني ) (، مغني6/421)
(، النجم الوهاا للدميري 6/421(، روضة الطالبين للنووي )12/527انظر: العزيز للرافعي )(  7)

 .(4/134مغني المحتاا للشربيني ) (،4/121تحفة المحتاا للهيتمي ) (،1/514)
طالبين للنووي (، روضحححة ال12/527(، وانظر: العزيز للرافعي )7/271انظر: األم للشحححافعي )(  8)

 (.4/121(، تحفة المحتاا للهيتمي )1/514(، النجم الوهاا للدميري )6/421)
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قال اإلمام: "وليس كما لو بَرز من الجنين َشيٌء  ولم يَنفصل  أي: لم ُيخّرُِجوه 
 فصل"إذا َخرج رأُس الجنين ولم ينعلى الخالف فيه  واألصُح في القياس: إيجاُب الغرة 

 .(1)انتهى
المتولي  فقال: "على الوجه باعتبار االنفصال التام  َتجُب ِنصف  (2)وأَعربَ 

 .(3)الُغرَّة"
 .(4)ولو أَلقت َيدين أو رجلين  أو يداً ورجالً  َوَجب تماُم الُغرَّة قطعاً 

ولو ألقت رأسين  أو أربعة أَيدي  أو أَرجل  أو ثالثة  لم َتجب إال ُغرَّة واحدة  
 .(5)الحتمال الزيادة  وقيل: َتجُب ُغرَّتَان

ى الروياني عن النّص   وَحك(6)ولو ألقت َبدنين  َوَجب ُغرَّتَان  كذا قاله األكثرون
 .(7)خالفه

أمَّا إذا انفصَل الجنيُن بعد إلقاء ُعضٍو  كما لو أَلقت يداً  أو رِْجالً  ثم أَلقت 
جنيناً  فإن لم َيُكن فاقداً ذلك العضو؛ فإن كان ميتاً  فقد قال اإلمام والغزالي: لم نَزد 

                                  
 (.16/625انظر: نهاية المطلب للجويني )(  1)
: أي بيَّن وأوضحححححححححححح، وأعرب بحجته إذا أفصحححححححححححح بها. انظر: مقاييس اللغة البن فارس أعرب(  2)

 (.224ار الصحاح للرازي )(، مخت4/2٩٩)
 (.2/615انظر: تتمة اإلبانة للمتولي، رسالة علمية بتحقيق عبد الرحيم الحارثي )(  3)
(، روضحححححححححة الطالبين للنووي 12/521(، العزيز للرافعي )2/615انظر: تتمة اإلبانة للمتولي )(  4)

 (.1/514(، النجم الوهاا للدميري )6/421)
(، النجم الوهاا للدميري 6/421(، روضة الطالبين للنووي )12/521)انظر: العزيز للرافعي  ( 5)

 (.4/134(، مغني المحتاا للهيتمي )1/514-515)
(، العزيز للرافعي 6/311(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )16/625انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  6)

 (.1/515(، النجم الوهاا للدميري )6/421(، روضة الطالبين للنووي )12/521)
(، المطلب 6/421(، روضححححححححة الطالبين للنووي )7/272( )7/266انظر: األم للشححححححححافعي )(  7)

 (.1/515(، النجم الوهاا للدميري )353العالي البن الرفعة )
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 .(1)على ُغرَّة  َسواٌء كان ُهناك أَثٌر لموِضع ذلك العضو أم ال
: "إن لم َيُكن في الجنين الملَقى أَثٌر (2)لكن قال الماوردي والبغوي ]والمتولي[

  قال الماوردي: "وإن (3)لالنفصال  َتجُب ُغرَّتان  إحداهما للعضو  وأخرى للجنين"
 .(4)احتمل األمرين  فعليه غرة واحدة"

مة  وإن ب إال ُحكو وإن انفصل حياً  فعلى طريقِة اإلمام والغزالي: إن َعاش لم َيجِ 
 .(6)  وعلى طريقِة اآلخرين: َيِجُب إذا َمات  ديٌة وُغرَّة(5)َمات وجبت الدية

وإن كان الجنين فقيد ذلك الُعضو؛ بَأن ألقته قبل االندمال وزوال ألم الجناية؛ فإن  
 .(7)كان ميتاً  لم َتجب إال ُغرَّة واحدة  ويـَُقدَّر العضو مباناً منه بالجناية

؛ فإن مات من الجناية  َوَجبت ديٌة كاملة  ويدخل فيها أرش (1)/حياً  وإن كان
  وإن عاش  فقد قال القاضي والبغوي  فيما إذا كان الملَقى يداً: َتجُب (٩)العضو

                                  
 (.312-6/311(، الوسيط للغزالي )626-16/625انظر: نهاية المطلب للجويني )(  1)
 ساقٌط في )ز(. ( 2)
(، تتمححة اإلبححانححة للمتولي، رسحححححححححححححححالححة علميححة بتحقيق عبححد 12/424انظر: الحححاوي للمححاوردي )(  3)

 (.7/21٩(، الته يب للبغوي )2/617الرحيم الحارثي )
 (.12/424انظر: الحاوي للماوردي )(  4)
(، وانظر: نهاية المطلب للجويني 4/135وهو المعتمد. انظر: مغني المحتاا للشححححححححححححربيني )(  5)

 (.12/52٩عزيز للرافعي )(، ال6/312(، الوسيط للغزالي )16/626)
(، المطلحححححب العحححححالي البن 12/52٩(، العزيز للرافعي )7/21٩انظر: التهححححح يحححححب للبغوي )(  6)

 (.356الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد الهادي الرشيدي )
(، وانظر: التهححححح يحححححب للبغوي 4/134وهو المعتمحححححد. انظر: مغني المحتحححححاا للشححححححححححححححربيني )(  7)

 (.422-6/421(، روضة الطالبين للنووي )12/521)(، العزيز للرافعي 7/211)
 ./أ(61)نهاية اللوحة (  8)
(، وانظر: نهاية المطلب للجويني 4/134وهو المعتمد. انظر: مغني المحتاا للشححححححححححححربيني )(  9)

 (.  6/422(، روضة الطالبين للنووي )12/521(، العزيز للرافعي )16/626)
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 .(2)الدية على عاقلة الضارب (1)]ِنصف[
ح  الرو ؛ فإن قُلن إنَّها يَُد من ُخِلَق فيه (3)وقال ابن الصباغ وغيره: يُراَجع القوابل

  وكذا إن َعرفن انفصال الولد بعد َخلق الحياة فيه  بأن انفصل الجنين (5()4)فكذلك
 .(6)َعِقب إلقاء اليد  وانفصلت اليد عقب الجناية

  قال الرافعي: (7)وإن قُلن إنَّها يَُد من لم يُنَفخ فيه الروح  فالواجُب ِنصف الُغرَّة
 .(1)"ولَيُكن المطلق محموالً على هذا المفصل"

  وهو (٩)فإن كان الـُملَقى أواًل َيدين  قال الغزالي: "على الجاني دية كاملة لهما"
 .(12)يُوافق ما قاله القاضي والبغوي في الواحدة

                                  
 (.7/211ته يب للبغوي )ساقٌط في النسختين، والمثبا من ال(  1)
(، وانظر: روضحححححححححححححححة 16/٩2(، كفححايححة النبيححه البن الرفعححة )7/211انظر: التهحح يححب للبغوي )(  2)

 (.6/422الطالبين للنووي )
ووي ن: جم  قحابلحة، وهي: التي تتلقى الولحد عنحد الوالدة. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه للالقوابحل(  3)

 (.1/136(، النجم الوهاا للدميري )11/544(، لسان العرب البن منظور )245)
 أي: تجب نصف الدية. ( 4)
(، وانظر: نهاية المطلب للجويني 4/134وهو المعتمد. انظر: مغني المحتاا للشححححححححححححربيني )(  5)

(، المطلححححب 6/422(، روضحححححححححححححححححة الطححححالبين للنووي )12/521(، العزيز للرافعي )16/626)
 (.357-356الي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد الهادي الرشيدي )الع

(، روضححححححححححححححة الطالبين 12/521(، العزيز للرافعي )16/626انظر: نهحاية المطلب للجويني )(  6)
 (.  6/422للنووي )

(، مغني المحتححححاا 6/422(، روضحححححححححححححححححة الطححححالبين للنووي )12/521انظر: العزيز للرافعي )(  7)
 (.4/341للشربيني )

 (.12/521انظر: العزيز للرافعي )(  8)
 (.2/156(، الوجيز للغزالي )6/312انظر: الوسيط للغزالي )(  9)
(، كفحايحة النبيه البن 7/211(، وانظر: التهح يحب للبغوي )12/512انظر: العزيز للرافعي )(  11)

 (.16/٩2الرفعة )
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وقياس ما قاله ابن الصباغ وغيره: أن يُراجع القوابل؛ فإن قُلن: إنَّهما يدا من لم 
 .(2)  فالواجب الُغرَّة دون الدية(1)ُتخلق فيه ]حياة[

 .(3)وإن ألقتُه بعد االندمال  لم َيضمن الجنين  سواء حياً أو ميتاً 
  وإن َخرج َحياً  (5()4)وأما اليد؛ فإن َخرج الجنيُن ميتاً  فعليه ِنصُف ُغرَّة ]لليد[

  ومنهم من قال: يراجع (6)ومات  أو عاش  فمنهم من أطلق القول بوجوب نصف الدية
 .(1)(7)القوابل كما مر
رب بطنها  فألقت يداً  ثم َضربها آخر  فألقت جنينًا ال يد له؛ فإن كان ولو ضَ 

 .(٩)َضرُب الثاني قبل االندمال  وانفصل الجنيُن َميتاً  فالُغرَُّة عليهما
  

                                  
 في ) (: ]جناية[.(  1)
 (.12/512انظر: العزيز للرافعي )(  2)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/52٩(، العزيز للرافعي )7/211انظر: التهحح يححب للبغوي )(  3)

 (.4/135(، مغني المحتاا للشربيني )6/422)
 ساقٌط في ) (.(  4)
(، وانظر: التهححححح يحححححب للبغوي 4/135وهو المعتمحححححد. انظر: مغني المحتحححححاا للشححححححححححححححربيني )(  5)

 (.6/422ضة الطالبين للنووي )(، رو 12/52٩(، العزيز للرافعي )7/211)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/52٩(، العزيز للرافعي )7/211انظر: التهحح يححب للبغوي )(  6)

(6/422.) 
 (.25٩) صفحةانظر: (  7)
(، وانظر: تتمححة اإلبححانححة للمتولي، 4/135وهو المعتمححد. انظر: مغني المحتححاا للشححححححححححححححربيني )(  8)

(، روضححححححححححححة 12/52٩(، العزيز للرافعي )2/61٩رسححححححححححححالة علمية بتحقيق عبد الرحيم الحارثي )
 (.6/422الطالبين للنووي )

(، روضحححححححححححححححة الطححالبين 12/52٩(، العزيز للرافعي )21٩-7/211انظر: التهحح يححب للبغوي )(  9)
 (.4/٩1(، أسنى المطالب لألنصاري )6/422للنووي )
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وإن انفصل حياً؛ فإن َعاش  فعلى األول ِنصُف الدية  وليس على الثاني إال 
 .(3)  وإن مات  فعليهما الدية(2()1)التعزير

ن كان بعد االندمال؛ فإن انفصَل َميتاً  فعلى األوُل ِنصف ُغرَّة  وعلى الثاني وإ
ُغرَّة كاملة  وإن َخرج حياً  فعلى األول ِنصُف الدية  ثم إن عاش  فال َشيء على الثاني 

 .(4)إال التعزير  وإن مات  فعليه ديٌة كاملة

 فرع:

تلك الجناية،  ، ولم َيُما منُمنفصلةلو َجنى َعليها، َفألقا َجنيناً َسليماً معه َيٌد 
ُب عليه حكومة، وعلى طريقة  فعلى طريقة اإلمام: أنَّ ه ه اليد زائدة من ه ا الجسد، َتجب

ُب اُلرَّة كاملة ؛ فان َمات الجنيُن من ه ه الجناية، َوجب على األولى دية (5)البغوي: َتجب
  .(6)فقط، وعلى الثانية دية والرة

                                  
له من العزر وهو المن ، واصحححطاحاً: تأديب على ذنب ال حد فيه التعزير: لغة التأديب، وأصححح(  1)

(، النجم 4/562(، لسان العرب البن منظور )2/744) الصحاح للجوهريوال كفارة. انظر: 
 (.4/251(، مغني المحتاا للشربيني )٩/236الوهاا للدميري )

أسحححححححححححنى المطالب (، 6/422(، روضحححححححححححة الطالبين للنووي )7/21٩انظر: الته يب للبغوي )(  2)
 (.4/٩1لألنصاري )

(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/52٩(، العزيز للرافعي )7/21٩انظر: التهحح يححب للبغوي )(  3)
 (.4/٩1(، أسنى المطالب لألنصاري )6/422)

(، أسححححححححححححححنى المطالب 6/422(، روضححححححححححححححة الطالبين للنووي )12/52٩انظر: العزيز للرافعي )(  4)
 (.4/٩1لألنصاري )

(، 12/512(، العزيز للرافعي )7/21٩(، الته يب للبغوي )6/312الوسيط للغزالي ) انظر:(  5)
 (.423-6/422روضة الطالبين للنووي )

(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/512(، العزيز للرافعي )7/21٩انظر: التهحح يححب للبغوي )(  6)
(6/422-423.) 
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اً سالماً غير   فلو انفصَل َحياً  نُِظر إن بَِقي َزَمنَ منَفِصل ميتاا القيد الثالث: َكون ال
 .(1)متألم  ثم مات  فال ضمان على الضارب

وإن مات َعِقَب ُخروجه  أو بعد َزمن  وبَِقَي ُمتألمًا إلى أن مات  وجبت الدية  
  متصاص  أم ال  إذا ُوِجَد ما َيدُل على حياته  كالتنفس واال(2)سواء في ذلك استهل

على  (6)لمجرِد االختالج (5)وال ]ِعبرة[  (4)/(3)والحركِة القويِة  كَقبض اليِد وَبسِطَها
 .(7)المذهب

وإذا َعِلَم أنَّ فيه َحياٌة  فال َفرق بين أن َيُكون انتهى إلى َحركِة المذبُوِحين  أم ال  
 يَعيُش يـَُتوقَّع أنَّهُ    وكذا ال فرق بين أن ينفصل لوقتٍ (1)بل بقي يوماً  أو يومين ثم مات

                                  
(، النجم الوهاا للدميري 6/422وي )(، روضة الطالبين للنو 12/525انظر: العزيز للرافعي )(  1)

 (.4/121(، تحفة المحتاا للهيتمي )1/514)
: أي الصحبي، إذا رف  صوته بالبكاء وصاح عند الوالدة. انظر: مختار الصحاح للرازي اسحتهل(  2)

 (.2/٩٩2(، المعجم الوسيط )3/67(، النجم الوهاا للدميري )327)
(، العزيز 2/611انظر: تتمحة اإلبحانحة للمتولي، رسححححححححححححححالحة علمية بتحقيق عبد الرحيم الحارثي )(  3)

(، تحفححة المحتححاا للهيتمي 6/422(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي )526-12/525للرافعي )
(4/121.) 

 ./ب(61)نهاية اللوحة (  4)
 (.12/526في النسختين ]الرة[، والمثبا من العزيز للرافعي )(  5)
(، 2/251: أصل االختاا الحركة واالضطراب. انظر: لسان العرب البن منظور )االختاا(  6)

 (.5/535تاا العروس للزبيدي )
(، النجم الوهاا للدميري 6/422(، روضة الطالبين للنووي )12/526انظر: العزيز للرافعي )(  7)

 (.4/121تاا للهيتمي )(، تحفة المح1/514)
(، تحفحححة المحتحححاا 6/422(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي )12/526انظر: العزيز للرافعي )(  8)

 (.4/121للهيتمي )
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 .(1)فيه  أو لوقٍت ال يُرَجى أن يَعيش فيه؛ بأن يَنَفِصل لما ُدون ستة أشهر  نص عليه
ولو قـََتل قَاتٌل الجنين المنَفِصل  ولو لما دون ستة أشهر؛ فإن كان انفصاله ال 

إن كان بجنايٍة؛   و (2)بجنايٍة  فعلى القاتل القصاص  أو الدية  كما لو قـََتل مريضاً ُمشرفاً 
 .(4)َتسَتِمر (3)فإن كان فيه َحياٌة ُمستقرة فكذلك  وإن ُكنا نَعلم أنَّ حياته ]ال[

  وإن لم يكن فيه (5)وفي ُوُجوِب ُحُكومٍة على َضارب األم للجنين  فيه وجهان
  .(6)حياة مستقرة  فال شيء عليه

                                  
(، وانظر: نهاية المطلب 32٩-321(، مختصححححححححححر المزني )7/272انظر: األم للشححححححححححافعي )(  1)

لنووي (، روضحححححححححححححححححححححة الطحححححححالبين ل12/526(، الحعحزيحز لحلحرافحعحي )61٩-16/611لحلحجحويحنحي )
 (.1/514(، النجم الوهاا للدميري )6/422)

(، تتمة اإلبانة للمتولي، رسحححالة علمية بتحقيق عبد 16/61٩انظر: نهاية المطلب للجويني )(  2)
(، 6/422(، روضححححححححة الطالبين للنووي )12/526(، العزيز للرافعي )2/614الرحيم الحارثي )

 (.4/121تحفة المحتاا للهيتمي )
 ز(.ساقٌط في )(  3)
(، العزيز للرافعي 7/217(، التهحححححح يححححححب للبغوي )2/615انظر: تتمححححححة اإلبححححححانححححححة للمتولي )(  4)

 (.6/422(، روضة الطالبين للنووي )12/526)
(، 622-16/61٩(، نهحححححايحححححة المطلحححححب للجويني )12/424انظر: الححححححاوي للمحححححاوردي )(  5)

 (.331شيدي )المطلب العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد الهادي الر 
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/526(، العزيز للرافعي )7/217انظر: التهحح يححب للبغوي )(  6)

 (.4/121(، تحفة المحتاا للهيتمي )6/422)
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 فرع:

  (1)ضاً العاقلة  وعلى الجاني أي أنَّ الدعوى فيما يُوجب َمااًل  ُتسَمع على َتقدَّمَ 
ويَلزمه المال إن أقر وكذبته وال بينة؛ فإذا َسَقَط جنيٌن ميتاً  فادعى وارثه على إنسان  أو 

 .(2)ي البينةعِ على عاقلته  أنَّه سقط بجنايته  فأنكر الجناية  صدق بيمينه  وعلى المدَّ 
ال الماوردي: "يُقبل فيها شهادُة   وق(3)"وال تُقَبل إال بشهادة الرجال"  قاله الرافعي

 .(4)َرُجٍل وامرأتين  وهو َجاٍر على القياس  وال يُقَبل شهادُة النسوة المنفردات"
ُملتَـَقط  ُصدَِّق  (5)وإن أَقرَّ بالجنايِة  وأنكر إجهاضها  أو حملها  وقال: الِسْقطُ 

 .(7)ةتين  وبأربع نسو   ويَثُبُت ذلك برجلين  وبرجل وامرأ(6)أيضاً  وعلى المدعي البينة
وقال الماوردي: "إن َشِهَدت البينة أنَّها أَلقت َجنيناً؛ فإن َشهدوا بموته ولم يُعيُنوه  
وجبت الدية  وإن لم َيشهدوا بموتِه؛ فإن كان لمدٍة ال يَعيُش لمثلها  فكذلك  وإن كان 

رته ميتًا لم أحضلمدٍة يجوُز أن يعيش في مثلها  لم يُقَبل قولها في موته؛ ألنَّ الذي 
                                  

 .(226) صفحة انظر:(  1)
ميححة بتحقيق عبححد (، تتمححة اإلبححانححة للمتولي، رسحححححححححححححححالححة عل12/3٩1انظر: الحححاوي للمححاوردي )(  2)

(، مغني 12/526(، العزيز للرافعي )7/216(، التهحح يححب للبغوي )2/622الرحيم الحححارثي )
 (.4/131المحتاا للشربيني )

(، وانظر: أسححححححححححححححنى المطحححالححب لألنصححححححححححححححححاري 12/526وهو المعتمحححد. انظر: العزيز للرافعي )(  3)
 (.4/131(، مغني المحتاا للشربيني )٩4/4)

 (.12/3٩1ماوردي )انظر: الحاوي لل(  4)
: بكسحححححححر السحححححححين وضحححححححمها وفتحها: الولد أو الجنين النازل قبل تمامه، ذكراً كان أو السحححححححقط(  5)

(، تححاا العروس للزبيححدي 3/67أنثى، مححأخوٌذ من السححححححححححححححقو . انظر: النجم الوهححاا للححدميري )
 (.1/436(، المعجم الوسيط )356/1٩)

(، العزيز للرافعي 7/216(، التهححح يحححب للبغوي )16/623نظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )ا(  6)
 (.4/131(، مغني المحتاا للشربيني )6/411(، روضة الطالبين للنووي )12/527)

(، روضححححححححححححححة الطحالبين 2/622(، تتمحة اإلبحانحة للمتولي )12/3٩1انظر: الححاوي للمحاوردي )(  7)
 (.4/131للشربيني )(، مغني المحتاا 6/411للنووي )
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 .(1)َيشهدوا لها بإسقاطه  والذي َشهدوا بإسقاطه لم َيشهدوا بموته"
وإن اعترَف بالجنايِة واإلجهاض  لكن قَال: لم َيُكن اإلجهاُض بالجنايِة؛ فإن كان 
َعِقَبها  ُصدَِّقت بيمينها  سواءٌ قَال: إنَّها َشرَِبت دواء  أو َفعلت ِفعالً يَقتضي اإلجهاض  

 .(2)رب بطنها إنساٌن آخر  أو َحان وقت والدتهاأو ضَ 
وإن كان بَعد ُمِضي ُمدة من وقت الجنايِة  ُصدَِّق بيمينه  إال أن تُِقيم بينًة أنَّها لم 

ا ى أنَّهعَ   وال تحتاج إلى يمين  إال أن َيُكون ادَّ (4)حتى َأسَقَطت (3)َتزل ُمتألمة َضِمَنةً 
 .(6)تُقَبل هذه الشهادة إال من َرجلين   وال(5)َفعلت فعالً اقتضى اإلجهاض

 .(٩)/(1)ألُم الجناية وأَثرُها غالباً  (7)وَضَبط المتولي المدَّة المتخللة  بما يَزوُل ]فيه[

                                  
 (.12/3٩1انظر: الحاوي للماوردي )(  1)
(، 623-2/622انظر: تتمة اإلبانة للمتولي، رسحححححححححححححالة علمية بتحقيق عبد الرحيم الحارثي )(  2)

(، أسححححححنى المطالب لألنصححححححاري 6/411(، روضححححححة الطالبين للنووي )12/527العزيز للرافعي )
 (.4/131(، مغني المحتاا للشربيني )٩4/4)

َنة(  3) مب ده من باء  أو   ،: من الضححححححمانةضححححححَ مبٌن، أي هو ال ي به الزمانَة في جسححححححَ يقال: رجٌل ضححححححَ
تَحًلى. انظر:  مبَن الرجل بالكسر َضَمناً، فهو َضمبن، أي َزمبٌن ُمبحْ ر  أو اليره، وقد ضحَ لصحاح اَكسحْ

(، مختححار الصحححححححححححححححححاح 3/372ة البن فححارس )(، مقححاييس اللغحح2156-6/2155) للجوهري
 (.115للرازي )

(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/527(، العزيز للرافعي )7/216انظر: التهحح يححب للبغوي )(  4)
 (.4/131(، مغني المحتاا للشربيني )4/٩4(، أسنى المطالب لألنصاري )6/412)

 (.7/621(، الته يب للبغوي )12/3٩٩انظر: الحاوي للماوردي )(  5)
(، روضححححححححححححححة الطالبين 12/527(، العزيز للرافعي )16/624انظر: نهحاية المطلب للجويني )(  6)

(، مغني المحتحححاا للشححححححححححححححربيني 4/٩4(، أسححححححححححححححنى المطحححالحححب لألنصححححححححححححححححاري )6/412للنووي )
(4/131.) 

 ساقٌط في )ز(.(  7)
 (.2/623) بانة للمتوليانظر: تتمة اإل(  8)
 ./ب(61)نهاية اللوحة (  9)
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ولو َسلََّم المدََّعى عليه السقوط بجنايته  وادََّعى الوارُث: "أنَّه انفصل حياً  ثم 
ة"؛ ُصدَِّق يه: "انفصَل َميتاً  فالواجُب الُغرَّ مات  فالَواجُب فيه الدية"  وقال المدََّعى َعل

شهادُة الرجال  (3)  وتُقَبُل ]فيه[(2)(1)المدََّعى َعليه  وعلى الَوارث إثباُت ]الحياة[
 .(4)والنساء

إال شهادُة َرُجَلين  إذا أمكنهم أن يخرجوه حياً بعد أن  (5)وفيه قول: ]أنَّه ال يُقَبل[
على موته بعد  (6)ِة َموته  قُِبَل فيه شهادة النسوة  ]فَيشَهدن[ولد؛ فإن لم يُمِكن  لُسرعَ 

 .(7)الحياة
 .(1)ولو أَقاَم كٌل منهما بينة بما ادعاه  ُقدمت بينة الحياة

حياً  لكن قال الوارث: َمات بالجناية   (٩)ولو اتفقا على أنَُّه انفصل ]بالجناية[
 ؛ فإن لم يمتد الزمان  ُصدق الوارثوقال المدََّعى عليه: مات بسبٍب آخر  أو بالطَلق

بيمينه  وإن امتدَّ  ُصدق الجاني بيمينه  إال أن يُقيَم الوارُث بينًة على أنَُّه لم يَزل ُمتألماً 

                                  
 ) (: ]الجناية[.في (  1)
(، العزيز للرافعي 7/216(، التهححح يحححب للبغوي )16/624انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )(  2)

 (.4/٩4(، أسنى المطالب لألنصاري )6/412(، روضة الطالبين للنووي )12/527)
 في ) (: ]منه[.(  3)
(، روضة الطالبين 2/624(، تتمة اإلبانة للمتولي )16/624انظر: نهاية المطلب للجويني )(  4)

(، مغني المحتاا للشحححححربيني 4/٩4(، أسحححححنى المطالب لألنصحححححاري )6/412الطالبين للنووي )
(4/131.) 

 في ) (: ]أنها ال تقبل[.(  5)
 في )ز(: ]فيشهدون[.(  6)
(، المطلب العالي البن 16/624(، نهاية المطلب للجويني )7/272انظر: األم للشححافعي )(  7)

 (.362عبد الهادي الرشيدي ) الرفعة، رسالة علمية بتحقيق
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/527(، العزيز للرافعي )7/216انظر: التهحح يححب للبغوي )(  8)

 (.4/131(، مغني المحتاا للشربيني )4/٩4(، أسنى المطالب لألنصاري )6/412)
 في ) (: ]بالحياة[.(  9)
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 .(1)حتى مات  فيكوُن القوُل قوله
وله أن يُقيَم بينًة  بأنَّهُ َمات من الجناية  وللبينِة أن َتشهد بذلك إذا استمر به األلم 

 .(3)(2)ضع إلى ]الموت[من الو 
بتهُ العاقلة  لم تـََتحمله  ولو كان النزاعُ  َقهُ الجاني في َموته من الجناية  وكذَّ  ولو َصدَّ
في َحياته وموته  َفصدََّق الجاني على َموته َحياً  وقالت العاقلة: بل وضعته ميتًا َلزَِم 

 .(4)العاقلة ُعشر الدية  ولزم الجاني ِتسَعُة أعشارها
لقت َجنيَنين  وادََّعى الوارُث حياتهما  وأَنكرها الجاني  فأقاَم الوارُث َشاهَدين ولو أَ 

  ثم إن كانا ذَكرين  َوَجَب ديُة َرُجٍل وُغرَّة  وإن  (6()5)على استهالل أحدهما  ]سمعت[
كانا أنثيين  فدية امرأٍة وُغرَّة  وإن كان أحدهما ذكراً واآلخر أنثى  َوَجب المَتيقن  وهو 

 .(1)وُغرَّة (7)يُة ]امرأٍة[د
ولو َسلََّم الوارُث استهالل أحدهما  وكان أحدهما ذكراً  واآلخر أنثى  فقال 
الوارث: الذي استهل الذكر  وقال الجاني: بل األنثى؛ ُصدَِّق الجاني بيمينه  فَيحِلُف 

                                  
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين 12/527)، العزيز للرافعي (217-7/216انظر: التهحح يححب للبغوي )(  1)

 (.4/٩4(، أسنى المطالب لألنصاري )6/412للنووي )
 في ) (: ]الموض [.(  2)
 (.364انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد الهادي الرشيدي )(  3)
 (.364(، المطلب العالي البن الرفعة )7/266انظر: األم للشافعي )(  4)
 ) (.ساقٌط في (  5)
(، العزيز 2/626انظر: تتمحة اإلبحانحة للمتولي، رسححححححححححححححالحة علمية بتحقيق عبد الرحيم الحارثي )(  6)

 (.6/412(، روضة الطالبين للنووي )12/527للرافعي )
 في )ز(: ]المرأة[.(  7)
(، روضححححححححححة الطالبين 521-12/527(، العزيز للرافعي )2/626انظر: تتمة اإلبانة للمتولي )(  8)

 (.4/٩4(، أسنى المطالب لألنصاري )6/412للنووي )
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َق الجاني الوارث   وإن َصدَّ (1)على نَفي العلم باستهالل الذكر  ويُقَضى بديِة امرأٍة وُغرَّة
  والباقي على (2)على استهالل الذكر  وَكذبتُه العاقلة  فعلى العاقلة  دية أُنثى وُحكومة

 .(3)الجاني
ولو أَلقت َجنيَنين َحيَّين  وماتا  وماتت األم بينهما  َورَثت األم من األول  َوَوِرَث 

 .(4)الثاني من األم
  ثم مات الجنين  (5)  فورثها ]الجنين[ولو قال وارُث الجنين: ماتِت األُم أوالً 

بالجناية  ثم  (6)فورثته أنا  وقال وارث األم: مات الجنين أواًل  وورثت األُم ]الواجب[
ماتت  فورثتها؛ فإن كان ألحدهما بينة  ُقِضَي بها  وإال فإن َحلف َأحدهما وَنكل 

ما أحدهما من اآلخر  و اآلخر  ُقِضَي للحالف بيمينه  وإن َحلفا  أو َنكال  لم يُورث 
  .(1)لورثته األحياء َخاصة (7)/َتركُه ُكلٌّ منهما

                                  
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/521(، العزيز للرافعي )7/217انظر: التهحح يححب للبغوي )(  1)

 (.4/٩4(، أسنى المطالب لألنصاري )6/412)
غرة سححححححبق الحكومة بدل الب قال زكريا األنصححححححاري: قعلى العاقلة دية أنثى والرة، وتعبير النووي(  2)

 (.4/٩4قلمق. انظر: أسنى المطالب لألنصاري )
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/521(، العزيز للرافعي )7/217انظر: التهحح يححب للبغوي )(  3)

 (.4/٩4(، أسنى المطالب لألنصاري )6/412)
ن للنووي (، روضحححححححححححححححة الطححالبي12/521(، العزيز للرافعي )7/213انظر: التهحح يححب للبغوي )(  4)

(6/413.) 
 (.6/413في النسختين ]الجاني[، والمثبا من روضة الطالبين للنووي )(  5)
 ساقٌط في ) (. (  6)
 ./ب(62)نهاية اللوحة (  7)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/521(، العزيز للرافعي )7/213انظر: التهحح يححب للبغوي )(  8)

 (.4/٩4(، أسنى المطالب لألنصاري )6/413)
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 الطرف الثاني: فيما َيِجُب فيه الُغرَّة

وهو الجنين وهو: اللحمة التي َظهر فيها صورُة اآلدمي  من َيٍد  أو إصبع  أو 
 .(1)ظُفر  أو غيرها

  وال (2)عضاءر جميُع األوَيكِفي الظهور في طَرٍف من َأطرافه  وال ُيشَترط أن َيظهَ 
  وإن ظهر (3)أن َيظَهَر لكِل أحٍد  وَيكِفي ظُهوره للقوابل وأهُل الِخَبرة  وإن كان خفياً 

فيها التخطيط الكلي  وهو التشكل  والتقطع الكلي من غير تبين آحاد األعضاء 
صُل نها أَ   ولو قال القوابل: ليس فيها ُصورَُة آدمي  لك(4)وهيئاتها  ففي وجوبها وجهان

 :(5)اآلدمي  ولو بَقي لتخطط وَتصور  فوجهان
 .(6)وهو المنصوص: أنَّها ال َتِجب أصحهما

  

                                  
(، 12/512(، العزيز للرافعي )7/211(، الته يب للبغوي )6/312انظر: الوسيط للغزالي ) ( 1)

 (.6/423روضة الطالبين للنووي )
(، روضححححححححححححححة الطالبين 12/512(، العزيز للرافعي )16/5٩5انظر: نهحاية المطلب للجويني )(  2)

 (.4/٩1(، أسنى المطالب لألنصاري )6/423للنووي )
(، العزيز للرافعي 467-11/4٩6(، البيححححان للعمراني )7/211للبغوي )انظر: التهحححح يححححب (  3)

 (.6/423(، روضة الطالبين للنووي )12/512)
 (.12/512(، العزيز للرافعي )12/311انظر: الحاوي للماوردي )(  4)
(، روضححة الطالبين 12/512) طرق وليس أوجه. انظر: العزيز للرافعي حكاها الرافعي والنووي(  5)

 (.6/423للنووي )
(، أسححححححححححححححنى المطالب 6/423(، روضححححححححححححححة الطالبين للنووي )12/512انظر: العزيز للرافعي )(  6)

 (.4/٩1لألنصاري )
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  وإن كان (1)وإن َشكَّ القوابل في أنَّه َأصُل آدمي  أو ال  لم َتِجب بال خالف
 .(3)  وقد َمّر ذلك في كتاب العدة(2)في انقضاء العدة به خالف
  (4)ه[جُب في الجنيِن الُحر المسلم  وإسالمه بتبعيته ]ألبويثم الُغرَُّة الكاملة إنما تَ 

وإن كانت  (6)  وُحريته َتكون بحريِة أمِه  أو بوطء ُشبهة  أو نكاح غرور(5)أو أحدهما
 .(7)األم رقيقة  أو بإعتاقه ُدون أمه في قول

 تُة َأوجه:سوأمَّا الجنيُن الكافر تَبعاً ألبوية إذا كان ذمياً  فيتحرر في الواجب فيه  
 الكفارة. (1)أبعدها: أنَّه ال شيء فيه  وينبغي على هذا أن َتجب ]فيه[

 وثانيها: َتِجُب فيه ُغرٌَّة كاملة  كالواجبة في المسلم.

                                  
(، روضححححححححححححححة الطالبين للنووي 11/4٩7(، البيان للعمراني )7/211انظر: الته يب للبغوي )(  1)

 .(4/٩1(، أسنى المطالب لألنصاري )6/423)
(، مغني المحتاا 1/137المعتمد: أنَّ العدة ال تنقضحححححححححي به. انظر: النجم الوهاا للدميري )(  2)

 (.3/511للشربيني )
 /أ(.41) ٩انظر: مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسخة المتحف، م(  3)
 في ) (: ]ألنوثة[.(  4)
روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي (، 12/511(، العزيز للرافعي )7/214انظر: التهحح يححب للبغوي )(  5)

 (.4/٩1(، أسنى المطالب لألنصاري )1/512(، النجم الوهاا للدميري )6/423)
: أن يتزوا الرجل المرأة على شححححححر  فتكون بخافه، والشححححححر  ثاثة أقسححححححام: في نكاح الغرور(  6)

ر  أن تكون حرة أو النية أو قرشححححححححححية، فتكون الحرية أو النسححححححححححب أو الصححححححححححفة، مثل: أن يشححححححححححت
 (.5/166(، الوسيط للغزالي )٩/143بخاف ذلك. انظر: الحاوي للماوردي )

(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/511(، العزيز للرافعي )7/214انظر: التهحح يححب للبغوي )(  7)
دي يحح(، المطلححب العححالي البن الرفعححة، رسحححححححححححححححالححة علميححة بتحقيق عبححد الهححادي الرشحححححححححححححح6/423)
(36٩.) 

 في ) (: ]فيها[.(  8)
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 .(3()2)ثُلث ُغرَّة ]المسلم[ (1)وثالثها: َتجُب ]فيه[
إذا كانا من   ورابعها: َتجُب فيه ُغرَّة قيمتها ِنصف ُعشر دية أَبية  أو ُعشر دية أمهِ 

 .(4)ديٍن واحد
  وهو: ثُلث بعير  أو ثالثُة دنانير (5)وفي الجنين المجوسي ُغرٌَّة قيمتها كذلك

يوجد غيره بهذه القيمة  فيعدل إلى اإلبل  (7)  إال أن ]ال[(6)وثُلث  أو أربعون ]درهماً[
 .(1)والدراهم  وصححه الرافعي ونسبه إلى النص

 ديَة أَبيه. وخامسها: َيِجُب ِنصف ُعشر
  وُغرَّة قيمُتها (٩)]وسادسها: أنَّ العاقلة تـََتخير  بين إعطاء ِنصف ُعشر ديَة أبيه[

 .(12)هذا القدر
  

                                  
 ساقٌط في ) (.(  1)
 (.6/423ساقٌط في النسختين، والمثبا من روضة الطالبين للنووي )(  2)
(، تحفحححححة المحتحححححاا للهيتمي 4/137وهو المعتمحححححد. انظر: مغني المحتحححححاا للشححححححححححححححربيني )(  3)

روضححححة الطالبين  (،12/511(، العزيز للرافعي )6/313(، وانظر: الوسححححيط للغزالي )4/123)
 (.6/423للنووي )

 (.371انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد الهادي الرشيدي )(  4)
 أي: قيمته نصف عشر دية أبيه.(  5)
 ساقٌط في )ز(.(  6)
 ساقٌط في )ز(.(  7)
البين للنووي (، وانظر: روضحححححة الط12/512(، العزيز للرافعي )321انظر: مختصحححححر المزني )(  8)

(6/423-424.) 
 ساقٌط في ) (.(  9)
 (.371-377انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  11)
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فإن قُلنا: َيِجُب فيه بعُض ما َيِجُب في الجنين المسلم  على االختالف المَتقدِّم  
 ثُة أَوجه:فلو كان َأحد أَبويه َيهودياً  أو َنصرانياً  واآلخر مجوسياً  فثال
 أحدها: أنَّا نَأُخذه بأحد الديتين اعتباراً ِبَشرِّ األبوين.

 وهو المنصوص: أنَّا نَأُخُذه بأغلظهما. وأصحهما
وثالثها: أنَّا نَعتبر األب؛ فإن كان مجوسيًا َوَجب ُغرَّة مجوسي  أو كتابيًا َوَجب 

 .(1)ُغرَّة كتابي
لمسلم هل له ِنَكاح المستولدة بين  وهذا واألول ُمخرَّجان من الخالف في أنَّ ا

 (3()2)كتابي ومجوسي؟
ولو كان َأحُد األبوين ذمياً واآلخر وثنياً ال أمان له  فعلى األول: ال َيِجُب شيء  

  وعلى الثالث: يُنظَر إلى َجانب (4)وعلى الثاني: َيِجُب ما َيِجُب في الذي أبواه ذميان
 .(5)األب

                                  
(، التهححح يحححب للبغوي 6/314(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )12/3٩5انظر: الححححاوي للمحححاوردي )(  1)

 (.6/424(، روضة الطالبين للنووي )12/512(، العزيز للرافعي )7/215)
يحل نكاح المسحححححتولدة بين كتابي ومجوسحححححي. انظر: روضحححححة الطالبين للنووي المعتمد: أنَّه ال (  2)

 (.3/21٩(، تحفة المحتاا للهيتمي )4/771)
(، كفححايححة النبيححه البن 12/512(، العزيز للرافعي )16/612انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  3)

 (.16/11الرفعة )
، تحفححححححة المحتححححححاا للهيتمي (6/424وهو المعتمححححححد. انظر: روضحححححححححححححححححححة الطححححححالبين للنووي )(  4)

(4/123.) 
(، النجم الوهاا للدميري 6/424(، روضة الطالبين للنووي )12/512انظر: العزيز للرافعي )(  5)

(1/511.) 
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  ولو اشترك (3)بين ذميين (2)  كالجنين ]المَتولِّد[(1)/ينوالجنين المتَولِّد بين مستأمن
 في وطئ ذمية بشبهٍة َفحِبَلت  وأجهضت الجنين بجناية َجاٍن  يـَُرى (4)]ُمسلٌم وذمي[
؛ فإن ألحقُه بالمسلم  وجبت ُغرَّة كاملة  وإن ألحقه بالذمي  َوَجب (5)الجنين القائف

مر  ُأِخَذ األقل َوُوِقف إلى أن ُيكَشف أشكل األ (6)ما يجُب في جنين الذمي  ]وإن[
 .(7)األمر أو َيصطِلحا

 .(٩)والذمية" (1): "وال يجوُز أن يصطلَح فيه ]الذمي[قال في البيان
 .(12)والمسألُة ُمفرَّغٌة على الصحيح  أنَّ المولود يُعَرض بعد الموت للقائف

  

                                  
 ./أ(63)نهاية اللوحة (  1)
 في ) (: ]المستولد[.(  2)
ا للدميري (، النجم الوها 6/424(، روضة الطالبين للنووي )12/512انظر: العزيز للرافعي )(  3)

(1/511.) 
 في ) (: ]ذمي ومسلم[.(  4)
 آلثار، والجم  قافة كبائ  وباعة.: في اللغة: متب  االقائف(  5)

واصححطاحاً: هو ال ي يعرف النسححب بفراسحححته ونظره إلى أعضححاء المولود، وقيل: من يلحق النسحححب 
لنووي لله تعالى به من علم ب لك. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه لبغيره عند االشحححححتباه بما خصحححححه ا

(، مغني المحتاا 171(، التعريفات للجرجاني )٩/2٩3(، لسحححححان العرب البن منظور)273)
 (.4/646للشربيني )

 في )ز(: ]فان[.(  6)
 (،62٩-2/621انظر: تتمة اإلبانة للمتولي، رسحححححححححححححالة علمية بتحقيق عبد الرحيم الحارثي )(  7)

(، أسححححنى المطالب لألنصححححاري 6/424(، روضححححة الطالبين للنووي )7/215الته يب للبغوي )
(4/٩1.) 

 (.11/524في النسختين ]المسلم[، والمثبا من البيان للعمراني )(  8)
 (.11/524انظر: البيان للعمراني )(  9)
 (.6/424(، روضة الطالبين للنووي )12/512انظر: العزيز للرافعي )(  11)
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ٍة ُحبلى  فأجهضها؛ فإن كانت رِدَُّتها بعد الحبل  َوجبت الغُ  ولو َجنى على رَّة  ُمرَتدَّ
  وإن َكانت قبله؛ فإن كان من ُمرَتدٍّ  انبنى على أنَّ المتَولِّد بين المرَتدَّين  (1)كاملة

 (2)مسلٌم  أو كافر؟
شيء  إن قُلنا: ُمسلم  َوجبت فيه الُغرَّة  وإن قُلنا: كافر  فهو كجنين الحربيين ال

 .(3)فيه
ما  (4)وقال البغوي: "من لم َيجَعل المولود بين المرَتدَّين ُمسلماً  َأوجب ]فيه[

 .(5)َيُجب في َجنين المجوسية"
 .(1)االنفصال (7)  ثم المرعي في القدر ]حالة[(6)وكأنَّ القائل به يُثِبت له ُحرمة

هضت  ي  ثم َأجفلو َجنى على ذميٍة ُحبلى َتحت ذمي  فأسلمت  أو َأسلم الذم
  كما لو َجرح (٩)فالواجُب ُغرٌَّة كاملة  وكذا لو َجنى على أَمٍة ُحبلى  َفعتقت  ]ثم ماتت

                                  
(، روضححححححححححححة الطالبين للنووي 7/215(، الته يب للبغوي )6/314انظر: الوسححححححححححححيط للغزالي ) ( 1)

 (.4/٩1(، أسنى المطالب لألنصاري )6/424)
(، 4/113المعتمد: أنَّ المتولد بين مرتدين يكون مرتد. انظر: مغني المحتاا للشححححححححححححححربيني )(  2)

 (.4/141تحفة المحتاا للهيتمي )
(، روضحححححححححححححححححة 513-12/512(، العزيز للرافعي )216-7/215) انظر: التهححح يحححب للبغوي(  3)

 (.1٩-16/11(، كفاية النبيه البن الرفعة )6/424الطالبين للنووي )
 ساقٌط في )ز(.(  4)
 (.7/216انظر: الته يب للبغوي )(  5)
 (.12/513انظر: العزيز للرافعي )(  6)
 في ) (: ]حال[.(  7)
 (.6/314انظر: الوسيط للغزالي )(  8)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/513(، العزيز للرافعي )7/215انظر: التهحح يححب للبغوي )(  9)

 (.4/٩1(، أسنى المطالب لألنصاري )6/425)
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 .(2)ثم مات  َوُجبت ديته (1)عبداً  فعتق[
 وفيما َيستحُقُه السيد من الُغرَّة وجهان:

على أقل  لم يجب  (3)أنَُّه األقُل من ُعشِر القيمة  ومن الغرة؛ فإن كانت أشهرها:
   فهو المستَحقُّ للسيد  وما زاد بالحرية  لورثه الجنين.(4)غيرها  وإن كان األقلالجاني 

 .(5)وثانيهما: أنَّ السيد ال َيستحقُّ شيئاً بحكِم الملك
 ولو َجنى على َحربيٍة  فأسلمت  ثم َأجهضت  فوجهان:

 قول ابن الحداد: أنَّه ال َيجُب شيء.أصحهما 
غرة  وهما كالوجهين فيما إذا رمى إلى حربي  فأسلم قبل  وثانيهما: أنَّه يجبُ 

ين ُوجوُب الضمان  وُيشِبه أن َيُكونا كالوجه ثَمَّ   قال الرافعي: "لكنَّ األصح (6)اإلصابة
  (7)فيما لو َجرََح حربياً  فأسلم  ثم مات  حتى َيُكون األظهر نَفُي الضمان"  انتهى

 .(1)سيد على أَمته الحامل من غيره فعتقت  ثم أجهضتوَأجراُهما البغوي فيما إذا َجنى ال
  

                                  
 ساقٌط في ) (.(  1)
 (.7/215انظر: الته يب للبغوي )(  2)
 أي: إن كانا الغرة أقل.(  3)
 أي: وإن كان عشر القيمة أقل.(  4)
(، روضححححححححة الطالبين للنووي 12/513(، العزيز للرافعي )12/3٩6وردي )انظر: الحاوي للما(  5)

 (.4/٩1(، أسنى المطالب لألنصاري )6/425)
(، الته يب للبغوي 6/314(، الوسحححححححححيط للغزالي )16/613انظر: نهاية المطلب للجويني )(  6)

 (.6/425(، روضة الطالبين للنووي )514-12/513(، العزيز للرافعي )7/215)
 (.12/514ظر: العزيز للرافعي )ان(  7)
 (.7/215انظر: الته يب للبغوي )(  8)
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   وأمَّا الجنين الرقيق  ففيه مثُل ُعشر قيمِة األم  ذكراً كان  أو أنثى  أو خنثى  َسواء
 .(3)  أو ُمكاتبة  أو ُمستولدة(2)  أو ُمدبَّرة(1)كانت أمه ِقنَّة

اجُب في األول  تاً  فالو ولو ألقت بالجناية َجنينًا َميتاً  فعتقت  ثم أَلقت آخر مي
 .(4)مثل ُعشر قيمِة األم  وفي الثاني الُغرَّة

وتُعَتبر قيمُة األم يوم الجناية  أو يوم الوضع  أو أكثر القيم من الجناية إلى 
 (5)الوضع؟

  وعلى الثاني: لو َماتِت األم قَبل اإللقاء  قال اإلمام: (6)فيه ثالثة أوجه  واألول منصوص
أحدهما: اعتبار يوم الجناية  وثانيهما: تُقدَّر حياتها يوم اإللقاء   "انقدح طريقان 

  .(1)(7)وتُقوَّم"

                                  
 غة: هو العبد ال ي ُملك هو وأبوه.: مؤنث قن، والقن بكسر القاف في اللقنة(  1)

لغة لواصحطاحاً: هو الرقيق ال ي لم يحصحل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماته. انظر: مقاييس ا
 (.224(، تحرير ألفاظ التنبيه للنووي )5/4البن فارس )

: مؤنث مدبَّر، وهو من أعتق عن دبر، أي: ال ي علق سححححححححححيده عتقه على موته. انظر: مدبرة(  2)
(، معجم 227الحتحعحريحفحححححححات لحلجرجحححححححاني )(، 512-12/52٩الحنحجحم الحوهحححححححاا لحلحححححححدمحيحري )

 (.3/244أللفاظ الفقهية لمحمود عبد المنعم )المصطلحات وا
(، الته يب للبغوي 16/627(، نهحايحة المطلب للجويني )7/273انظر: األم للشححححححححححححححافعي )(  3)

 (.4/123(، تحفة المحتاا للهيتمي )1/51٩(، النجم الوهاا للدميري )7/21٩)
لطححالبين للنووي (، روضحححححححححححححححة ا12/515(، العزيز للرافعي )7/222انظر: التهحح يححب للبغوي )(  4)

 (.4/٩1(، أسنى المطالب لألنصاري )6/425)
المعتمد: اعتبار أكثر القيم من يوم الجناية إلى اإلجهاي. انظر: مغني المحتاا للشححححححححححربيني (  5)

 (.4/123(، تحفة المحتاا للهيتمي )4/137)
 (.7/273انظر: األم للشافعي )(  6)
 (.422-421المطلب العالي البن الرفعة )(، 16/634انظر: نهاية المطلب للجويني )(  7)
(، النجم الوهححححححاا 516-12/515(، العزيز للرافعي )7/222انظر: التهحححححح يححححححب للبغوي )(  8)

 (.٩2-4/٩1(، أسنى المطالب لألنصاري )1/51٩للدميري )
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 فروع:

  (3)  واألُم مقطوعة األطراف  أو َزِمَنة(2)األول: إذا انفصَل الجنيُن ]سليمًا[(1)/
 فوجهان:

أنَّا نُقدرها سالمًة  وتُقوَّم كذلك  ونُوجب ُعشر قيمتها  كما لو كان  أصحهما:
الجنيُن رقيقًا وهي ُحرَّة  مثل إن كاَن ُكلَّ واحٍد منهما لواحد  َفأعَتَق مالك األم األم  

  كما يُفَعل ذلَك (4)وبَقي الجنيُن رقيقاً  فإنَّا نُقدر األم رقيقة  ونُوِجب مثل ُعشر قيمتها
 .(5)صفةلفي َمهر المثل إذا انفردت المرأةُ بصفٍة غير نساء عشيرتها  فالمعتبر فيهن تلك ا

 .(6)وثانيهما: أنَّا ال نُقدِّر فيها السالمة  واختاره اإلمام
 ولو كان الجنيُن مقطوَع األطراِف  واألُم سليمة  فهل تُقدَّر وهي مقطوعة أيضاً؟

 .(7)ال أصحهما:فيه وجهان: 
ن ُعد أبوفـَرََّع اإلماُم على ُمقابله: "مالو انفصَل من األِم ُعضٌو فماذا نُوِجب؟ وال يَ 

                                  
 ./ب(63)نهاية اللوحة (  1)
 (.12/516في النسختين ]مسلماً[، والمثبا من العزيز للرافعي )( 2)
: من الزمححانححة، وهي االبتاء والعححاهححة، ورجححل زمن: أي مبتلى. انظر: مختححار الصحححححححححححححححححاح زمنححة ( 3)

 (.35/153(، تاا العروس للزبيدي )2/44٩(، النجم الوهاا للدميري )137للرازي )
(، العزيز 6/531(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )632-16/62٩انظر: نهحححايححة المطلححب للجويني )(  4)

(، تحفححة المحتححاا للهيتمي 426-6/425(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي )12/516للرافعي )
(4/123.) 

 (.423انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد الهادي الرشيدي )(  5)
(، روضحححححححححححححححة 12/516(، وانظر: العزيز للرافعي )16/632انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  6)

 (.4/137(، مغني المحتاا للشربيني )426-6/425لطالبين للنووي )ا
(، النجم الوهاا 426-6/425(، روضححححححة الطالبين للنووي )12/516انظر: العزيز للرافعي )(  7)

 (.4/123(، تحفة المحتاا للهيتمي )1/5٩2للدميري )



 دراسةً وتحقيقًا....... هـ(727الجواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي )ت:

 

178 

  في البطن َزِمناً  أو ناقَص الخلقة  والذي أَراُه  القطع ُهنا (1)[المجني]َيُكون الجنيُن 
باإلعراض عن َتقدير ِخلَقة الجنين  والحكُم كذلك فيما إذا كانت األُم َزِمَنة  أو مقطوعَة 

 .(2)الطرف  وأَلقت ُعضواً"
د شقيقاً  أو ألب  وعب  وأخًا الثاني البن الحداد: َخلََّف رجٌل زوجته حامالً 

يناراً قيمته عشرون مثالً  فجنى العبُد عليها  فأجهضت  وتعّلق برقبتِه ُغرَّة  قيمتها ستون د
مثاًل؛ فالمرأُة تستحُق ثُلث الُغرَّة  وهو عشرون  فقد َضاع منه الربع؛ إذ ربُع الجاني 

تتعلق -شرو خمسة عوه-ِمْلُكها  وال يثبُت للسيد على عبده مال  وثالثُة أرباع حقها 
األخ فيستحق  ابنصيب األخ  ونصيبه يساوي خمسة عشر؛ فإن له ثالثةُ أرباِع العبد  وأمَّ 

َعشرة  أربعون  وضاع َثالثةُ أرباعها؛ ألنَّ ثالثة أرباع الجاني ملكه  يبقى له وثُلثا الُغرَّة وه
ُد في األرش  اعتياضاً العب متعلقةٌ بنصيب المرأة  ونصيبها رُبع العبد وهو خمسة؛ فإذا ُسلِّمَ 

بالقيمة على المذهب  في جواز االعتياض عن الدية  وقد َعرفا ما الحال الـُمَجّوِز 
لالعتياض  أو بِيَع العبُد بالقيمة؛ لُيَسلَِّمُه في الجناية  َضاعت الخمسُة الفاضلة  وإن 

ه  وله ربعه  وقد رباعَسلََّم هو حصته منها على وجه العوض بقيمته  َسلَّم للمرأة ثالثة أ
 .(3)انعكس الحال في نصيب كل منهما فصار له مثلما كان لآلخر

وعلى هذا يُقاس ما إذا َجنى العبُد المشترك على المال المشترك بين َسيِّديه إذا 
  أمَّا إذا َتساويا في ذلك  كما لو  (4)تفاوت نصيبهما في العبِد والمال  أو في أحدهما

لى السواء  فـََقَتَل أحدهما اآلخر  فال مطالبة لواحٍد منهما على كان بينهما َعبدان ع

                                  
 هك ا في النسختين، والصحيح الموافق للسياق ]المجني عليه[.(  1)
 (.632-16/631نظر: نهاية المطلب للجويني )ا(  2)
(، البسححححححححححيط للغزالي، رسححححححححححالة علمية بتحقيق 631-16/637انظر: نهاية المطلب لجويني )( 3)

(، البيححححححان للعمراني 6/315(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )6٩4-6٩2عبححححححد الرحمن القحطححححححاني )
(، أسحححححنى 42٩-6/421(، روضحححححة الطالبين للنووي )12/522(، العزيز للرافعي )11/515)

 (.٩3-4/٩2المطالب لألنصاري )
 (.427(، المطلب العالي البن الرفعة )6/315انظر: الوسيط للغزالي )(  4)
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 .(1)اآلخر  قاله اإلمام
وفيه َنظَر بما إذا قَتل الـُمبعَّض مثله  هل يَلزمه التقاص من جهة أنَّ كل نصيب لم 

 (3)مقابلة نظيره؟ (2)/يختص
فالُغرَّة  بن قال الشيخ أبو علي: ولو كانِت المسألُة بحالها  لكن كان بدل األخ ا

 بينه وبين الزوجِة أثالثًا أيضاً  والعبُد بينهما باألثمان  فيملُك االبن سبعُة أثماِن العبد 
ة وسبعة ويتعلق به سبعُة أثماِن الُغرَِّة  يذهب الثـُلُثَان بالثـُلُثَين  يبقى ما بين ثـُلَُثي الُغرَّ 

جه بأن ُيضَرب َمخرج أثمانها  وهو خمسة أسهم من أربعة وعشرين سهماً  واستخرا
لثاها ستَة يكون أربعة وعشرين ثُ -وهو ثمانية-في َمخرج الثُُّمن  -وهو ثالثة-الثُلثين 

َعشر  وسبعة أثمانها َأحد وعشرون  فالتفاوت بينها خمسة  والزوجُة تملُك ثُمن العبد  
هم  يذهب سويَتعلُق به ثُُمن الُغرَّة  وهو ثالثة أسهم  وهي تستحق ثُلثها وهي ثمانية أ

ثالثٌة بثالثة  يبقى خمسة  فيفدي االبن سبعة أثمان العبد بخمسة أسهم من أربعة 
 .(4)وعشرين سهماً من الغرة  ُيصرف ذلك إلى الزوجة

  

                                  
 (.427(، المطلب العالي البن الرفعة )16/631انظر: نهاية المطلب للجويني )(  1)
 ./أ(64)نهاية اللوحة (  2)
 ، رسحححححححححححححححالححة علميححة بتحقيق عبححد الهححاديعححةقححالححه ابن الرفعححة. انظر: المطلححب العححالي البن الرف(  3)

 (.421) الرشيدي
 (.٩3-4/٩2(، أسنى المطالب لألنصاري )12/521انظر: العزيز للرافعي )(  4)
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ويَّةِ  اد أيضاً: جاريٌة مشتركٌة بين اثنين بالسَّ إذا   الثالث من مولدات ابن الحدَّ
مة األمِّ اٍن  فألقت جنينًا ميتاً  فعليه ُعْشُر قيَحِبَلت من َزوٍج أو زِناً  وَجنى عليها جَ 

لسيدين  ولو كان ذلك بجنايِة أحدهما  فعليه ِنصُف ُعشر قيمة األم لآلخر ويُهدُر 
  فلو أَعتقها بعد الجنايِة ثم أَلقت الجنين؛ فإن كان ُمعِسرًا ووقف العتق على (1)َنصيـُُبه

ف الُغرَّة مة األم لشريكه  وفي وجوب ِنصنصيبه من األم والجنين  فعليه ِنصُف ُعشر قي
 عليه للنصِف الحر  وجهان:

 أحدهما قول ابن الحداد: ال  وثانيهما: نعم  وقيل هو َنصُُّه في األم.
 وهما مبنيان على طريقين ذكرا في أنَّ الـُموِجب للضمان الَضرُب أو اإلجهاض؟

ُر  جهاض: فيجب  وظاهفعلى األول: ال يجب؛ ألنَّه ملكه حينئذ  وإن قُلنا اإل
عنَد  خرين عدَم الوجوب  وهو األولىآترجيحه  ورجََّح الشيخ أبو علي و كالِم األكثرين 

 .(2)الرافعي واألصُح عند النووي
هل يُورث؟  (3)فإن قُلنا: َيجب  فلمن َيُكون؟ ينبني على الخالف في أنَّ المبعَّض

الك فهو لَوَرثَِته  وال َتِرُث األمُّ منه شيئاً وال السيد  وإن قُلنا: ال  فهو لمإن قُلنا: يُورث  
 .(5()4)النِّصِف أو لبيت المال؟ فيه خالف

  

                                  
روضحححححححححححححححة الطححالبين  (،517-11/516(، العزيز للرافعي )11/511انظر: البيححان للعمراني )(  1)

 (.6/426للنووي )
 (.6/426لطالبين للنووي )(، روضة ا12/517انظر: العزيز للرافعي )(  2)
: هو المعَتق بعضححه أو فيه شححائبة حرية، أو من بعضححه رقيق وبعضححه حر. انظر: معجم المبعَّء(  3)

 (.2/16٩(، معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية لمحمود عبد المنعم )31لغة الفقهاء )
(، النجم 4/211ورث وهو الجديد. انظر: روضححححححححة الطالبين للنووي )المعتمد: أنَّ المبعء ي(  4)

 (.3/62(، تحفة المحتاا للهيتمي )6/173الوهاا للدميري )
(، روضححححححححححححححححححة 511-12/517(، العزيز للرافعي )512-11/511انظر: البيححححان للعمراني )(  5)

 (.6/426الطالبين للنووي )
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أنَّ الولد َيُكون حرًا وال يَتبعض  فيكوُن الحكم فيه كما ": (1)وعن ابن أبي هريرة
 ."إذا كان ُموسراً  ويسري العتق
  اً؛ فإن قُلنا: َتحُصُل السراية بنفس اإلعتاق  أو بأداء القيمةوإن كاَن الـُمعِتق ُموسر 

فأدَّاها قبل اإلجهاض  فعلى الجاني الُغرَُّة ُتصرف إلى ورثِة الجنين  وإن قُلنا: بأداء 
 .(3)/(2)القيمة  ولم يـَُؤدها حتى أجهضت  فالحكم كما َمرَّ فيما إذا كان معسراً 

ون اها تَبيََّن ُحصول العتِق من حين التلفظ  فيكوإن قُلنا: أنَُّه موقوف؛ فإن أدَّ 
الحكم كما هو على القول في أنَّ السراية تحصل بنفس اللفظ  وإن لم يـَُؤدِّها  فالحكم 

 .(5)إذا كان ُمعِسراً  (4)]كما[
الصورةُ بحالها  لكن أَعتق أحدهما َنِصيَبُه  ثم َجَنى عليها  فألقت  (6)]ولو كانت[

أن يُكون الجاني الـُمعِتق أو الشريك اآلخر أو غيرهما؛ فإن كان المعِتق؛  جنيناً ميتاً؛ فإما
فإن كان معسرًا بقي َنصيُب الشريك ملكًا له  فعليه للشريِك ِنصُف ُعشر قيمِة األم  
وعليه للنصف الذي َعَتق ِنصُف الغرة قطعاً  ولمن يكون؟ ينبني على الخالف في أنَّ 

                                  
، أحد ريرةه الجليل القاضححححي أبو علي بن أبي مامابن أبي هريرة: هو الحسحححن بن الحسحححين اإل(  1)

عظماء األصحححاب ورفعائهم المشححهور اسححمه، الطائر في اآلفاق ذكره، شححرح المختصححر، وتفقه 
هححححححححححححح(. انظر: طبقات 345على ابن سريج وأبى إسحاق المروزي، مات في شهر رجب سنة )

 (.2/2٩1(، طبقات الشافعية لإلسنوي )257-3/256الشافعية للسبكي )
(، 12/511(، العزيز للرافعي )11/512البيان للعمراني ) (، وانظر:212) صحححححححححححفحة انظر:(  2)

 (.6/426روضة الطالبين للنووي )
 ./ب(64)نهاية اللوحة (  3)
 ساقٌط في ) (.(  4)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/511(، العزيز للرافعي )11/512ن للعمراني )انظر: البيححا(  5)

(6/426-427.) 
 (.12/511ساقٌط في النسختين، والمثبا من العزيز للرافعي )(  6)
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 (2)؟(1)المبعض يورث أم ال كما مر
وإن كان موسراً؛ فإن قلنا: السراية َتحُصُل بَأَداِء القيمة  أو قُلنا: بالوقف  فَأدَّاَها 
 َغرَِم الـُمعِتق لشريكه  ِنصف قيمة األمة حامالً وال يُفَرُد الجنين بالقيمة؛ بل يَتَبُع األم في

ها للعصبة  وال شيء صِيبالتقويم  وتَلَزم الُغرَُّة بالجنايِة وترث األمُّ منها  والباقي بعد نَ 
 .(3)للُمعِتق

وإن كان الجاني الشريُك اآلخر؛ فإن كان الـُمعِتق ُمعِسراً  فِنصُف الجنين مملوك 
للجاني  وِنصُفُه حر  وإتالفه ِملَكه ُمهَدٌر  ويجب ِنصُف الُغرَّة للنصف الحر  ويعود 

ألم؛ فإن لم يكن له رَُّة لعصبته دون االخالف في أنَُّه لمن؟ فإن قلنا: الـُمبَـعَُّض يُوَرُث فالغُ 
عصبٌة قريب  فلمعتقه  وإن قلنا: ال يُوَرُث  فيكون لمالك البعض اآلخر  وال يجب هنا 

 .(4)شيء؛ ألنَّه لو ثـََبَت لثـََبَت له
وإن كان المعتق موسراً؛ فإن قُلنا: ال َتحُصُل السراية إال بَأَداِء القيمة  أو قُلنا: 

القيمة  فالحكم كما لو كان معسراً  وإن قلنا: َتحُصُل باللفظ  أو  بالتوقف  ولم يـَُؤدِّ 
قُلنا: بالتوقف  وأدَّى القيمة  فللجاني على الُمعِتق ِنصُف قيمتها حاِمالً  وعلى الجاني 

                                  
 والمعتمد: أنَّه يورث كما مر.(  1)
(، أسححححححححححححححنى المطالب 6/427(، روضححححححححححححححة الطالبين للنووي )12/511انظر: العزيز للرافعي )(  2)

 (.4/٩2نصاري )لأل
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين 12/511(، العزيز للرافعي )513-11/512انظر: البيححان للعمراني )(  3)

 (.6/427للنووي )
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين 12/511(، الغزيز للرافعي )213-11/512انظر: البيححان للعمراني )(  4)

 (.4/٩2(، أسنى المطالب لألنصاري )6/427للنووي )
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 .(2)(1)الُغرَُّة  وَترِثُها األُمُّ والعصبة
يُّ َجِنيناً ِنصُفُه أَتْـَلَف اأَلجَنبوإن كان الجاني َأْجَنبياً؛ فإن كان الـُمعِتُق ُمعِسراً  فقد 

 ُحرٌّ وِنصُفُه َرقيٌق  فعليه ِنصُف ُغرَّة وِنصُف ُعشر قيمة األم؛ وإن كان ُموسراً وَعتَق ُكّله 
 .(3)فقد أَتلف األجنبيُّ جنيناً ُحرَّاً  وحكمه ظاهر

  ، لكن َجَنى عليها الشريكِان معاً (4)مقدَّ كما تَ الجنايُة  الرابع: لو كانِت 
َفَأجَهَضت  فعلى ُكل واحٍد منهما لآلخر  رُبع ُعشر قيمِة األم  فتأتي فيه أقواُل التقاص  
وإن أَعتَـَقاَها معاً  بعد َما َجَنيا  أو وَكَّال وكياًل في عتقها  َفأعتَـَقها بَكِلمٍة واحدة  ثم 

تُعتَـَبر قيمة األم   َأجَهَضت  فقد َعَتَق الجنيُن مع األم قبل اإلجَهاض  فُيضَمن بالُغرَّة وال
 وفيما َيِجُب على ُكل واحٍد منهما  وجهان:

  وقال (5)قال ابن الحداد: َيِجُب على ُكِل منهما رُبع الُغرَّة  اعِتَباراً بحالة الجناية
غيره: يجب على ُكٍل منهما ِنصَفَها اعتباراً بحالِة اإلجهاض  ولألمِّ ثـُُلُث الواجب  والباقي 

 .(7)/(6)دون السدس بهللَعَصبة من أقار 

                                  
(، تحفة 4/651لسححححراية تق  بنفس اإلعتاق. انظر: مغني المحتاا للشحححححربيني )المعتمد: أنَّ ا(  1)

 (.511-4/512المحتاا للهيتمي )
(، روضححححححححححححححححححة 51٩-12/511(، العزيز للرافعي )513-11/512انظر: البيححححان للعمراني )(  2)

 (.4/٩2(، أسنى المطالب لألنصاري )6/427الطالبين للنووي )
(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 12/51٩ظر: العزيز للرافعي )أي: يجحححب فيحححه الرة كحححاملحححة. ان(  3)

 (.4/٩2(، أسنى المطالب لألنصاري )6/427)
 (.212) صفحةانظر: (  4)
 (.4/٩2وهو المعتمد. انظر: أسنى المطالب لألنصاري )(  5)
(، 222الة علمية بتحقيق عبد الرحمن الدارقي )انظر: المسحححائل المولدات البن الحداد، رسححح(  6)

(، العزيز للرافعي 11/513(، البيححححان للعمراني )637-16/635نهححححايححححة المطلححححب للجويني )
(، أسححححححححححححححنى المطححالححب لألنصحححححححححححححححاري 421-6/427(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي )12/51٩)
(4/٩2.) 

 ./أ(65)نهاية اللوحة (  7)
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  ثم َأجَهَضت  فعلى قول ابن الَحدَّاد: (1)ولو َجنى عليها َأحُدهما  ثم ]أَعتَـَقاها[
  (2)على الجاني ِنصُف الُغرَّة  وللشريك األََقلُّ من ِنصِف الغرة وِنصف ُعشر قيمِة الجارية

 .(3)وعلى القول اآلخر: عليه ُغرٌَّة كاملة  اعتَباراً بيوم اإِلجَهاضِ 
يها َجاٍن    ثم َجَنى علالخامس: َوِطَئ الشريكان الَجارِيََة المشتركة، َفَحِبَلت

فألقت الَجِنيَن َميِّتاً؛ فإن كانا ُموِسَرين  فالجنين ُحرٌّ  وعلى الجاني الُغرَُّة  وهي لمن 
 ؟يُلِحق الَقاِئف الَجنين به  وإن كانا ُمْعِسَريِن َفُكُل الَوَلِد ُحرٌّ أو ِنصُفهُ 

  فعلى هذا: على الجاني ِنصُف الُغرَِّة  وِنصُف (4)نصفه[ أصحهما:فيه قوالن: ]
 .(5)ُعشر قيمة األم  وِنصُف الُغرَِّة لمن يُلِحُقُه الَقاِئُف به  وِنصُف ُعشر قيمة األم لآلَخر

يِِّد، إذا َجَنْت على  السادس: قال ابن الحداد: ال ُمسَتوَلَدُة الَحاِمُل من السَّ
؛ َفأَلَقِت الَجِنيَن ميتاً  فال َضَماَن  إن لم يكن للَجِنيِن َواِرٌث غير السيد  كما لو نفسها

َجَنت على َماِل َسيدها  وإن كان له َواِرٌث آخر؛ بأن كان للُمسَتوَلَدِة أُمٌّ ُحرٌَّة  فعلى 
بو علي: "ويجيء أ السَّيِِّد أن يـَْغَرَم لها األقل من قيمة الـُمسَتولدة وُسُدس الغرة  قال الشيخ

َقوٌل: أنَّ عليه ُسُدس الُغرَّة وإن زَاد على قيمتها  بناًء على أنَّ أَرش ِجنايَِة المستولدِة على 
 .(6)السيد بَالِغاً ما بـََلغ"

                                  
 (.1/51٩العزيز للرافعي ) في النسختين ]أعتقها[، والمثبا من(  1)
 (.4/٩2وهو المعتمد. انظر: أسنى المطالب لألنصاري )(  2)
(، أسححححححححححححححنى المطالب 6/421(، روضححححححححححححححة الطالبين للنووي )12/51٩انظر: العزيز للرافعي )(  3)

 (.4/٩2لألنصاري )
 ساقٌط في )ز(.(  4)
(، أسححححححححححححححنى المطالب 6/142(، روضححححححححححححححة الطالبين للنووي )12/51٩انظر: العزيز للرافعي )(  5)

 (.4/٩2لألنصاري )
(، 221انظر: المسحححائل المولدات البن الحداد، رسحححالة علمية بتحقيق عبد الرحمن الدارقي )(  6)

(، 6/421(، روضة الطالبين للنووي )12/522(، العزيز للرافعي )11/511البيان للعمراني )
 (.4/٩2أسنى المطالب لألنصاري )
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السابع: قال ابن الصباغ: إذا َجَنى ُحرٌّ أُمُُّه َعِتيَقةٌّ، وأَبُوُه رقيٌق، على امَرَأٍة 
على فَانَجرَّ َواَلءه من ُمعِتِق األُمِّ إلى ُمعِتِق اأَلب  َفَأجَهَضت  ف  ثم أُْعِتَق أبوه  حامل

؛ اعتبارًا بحال الِجَناية  وعلى  قياس قول ابن الَحدَّاد: يـََتحمل َبَدَل الَجِنين َموَلى األُمِّ
 .(1)ِقَياِس قول غيره: يـََتحمُله َمْوَلى األب؛ اعتباراً بحالِة اإلجهاض

َب في الَجِنين   فََأجَهَضت  َوجَ ال ُمَكاَتُب َأَمَتُه، َفَجَنى عليها الثامن: إذا َأْحَبلَ 
 .(2)ُعشُر قيمِة األُمِّ ألَنَّها ِقنَّة

يَّة وهي حامٌل، ثم (3)التاسع: قال ]ابن الصباغ[ : لو َضَرب ِذميٌّ َزوَجَته الذمِّ
اِد: َيجِ َأسَلمَ  اقلته الذميين َقْدَر ُب على ع  ثم َأسَقَطت جنينًا ميتاً  فعلى َقوِل ابِن الحدَّ

ما َيِجُب في الجنين الكافر  وما زَاد باإلسالم َيُكون في مال الجاني  وعلى قول سائر 
  .(4)أصحابنا: َتُكوُن الُغرَُّة على َعاِقَلِته المسلمين؛ اعتباراً بحالِة اإلسقاط

                                  
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/521(، العزيز للرافعي )11/514ي )انظر: البيححان للعمران(  1)

 (.4/٩3(، أسنى المطالب لألنصاري )6/42٩)
(، أسححححححححححححححنى المطالب 6/42٩(، روضححححححححححححححة الطالبين للنووي )12/521انظر: العزيز للرافعي )(  2)

 (.4/٩3لألنصاري )
 (.11/514في النسختين ]الروياني[، والمثبا من البيان للعمراني )(  3)
 (.11/514(، البيان للعمراني )12/3٩6انظر: الحاوي للماوردي )(  4)
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 الطرف الثالُث: في صفة الُغرَّةِ 

ان أو الرقيق  ولمن عليه أن يـُْعِطي أي نوٍع أراد  ذكراً ك ال يـََتعيَّن لِلُغرَِّة نَوٌع من
 يُراعى فيها َثالُث ِصَفات:أنثى  لكن 

المُة من ُكل َعيٍب يُ ْثِبت الرَّد في العبيد ُقص ِقيمته عن   وإن لم تـَنْـ األولى: السَّ
لَمِعيب اِقيمة خمٍس من اإلبل  أو عن خمسين ديناراً  بخالف الكفارة؛ فإنَّهُ ُيْجزُِئ فيها 

 ُيْجزُِئ فيها الَمِعيُب ِبَعيٍب ال يُنِقص اللحم  (2)/؛ فإنَّهُ (1)ِبَعيٍب ال َيُضر بالعمل  واأُلْضِحية
 .(6)(5)ونحوه  وال ُيْجزُِئ ُهنا (4)والُخنَثى واألعَشى (3)وُيْجزُِئ فيها الَخِصي

  وَفصََّل (7)البيع في َوَجَزُموا ُهنا بالمنِع من قَبول الكافر  وإن اختلفوا في الرَّد به
؟ ولو َرِضَي الـُمسَتِحُق (1)بَعُضُهم في اأَلَمة بين أن يكون كفرها ُكفراً َيمَنُع االستمتاع أم ال

 .(٩)بقبول الـَمِعيب جاز

                                  
 أي: وبخاف األضحية.(  1)
 ./ب(65)نهاية اللوحة (  2)
: هو من قطعا أنثياه م  جلدتهما، وقيل: من سححلا أنثياه. انظر: مختار الصحححاح الخصححي(  3)

 (.1/424(، النجم الوهاا للدميري )256ألفاظ التنبيه للنووي )(، تحرير ٩2للرازي )
: هو الح ي ال يبصححححححححححححححر بالليل ويبصححححححححححححححر بالنهار. انظر: مقاييس اللغة البن فارس األعشححححححححححححححى(  4)

 (.1/417(، النجم الوهاا للدميري )212(، مختار الصحاح للرازي )4/322)
 لغرة.أي: في ا(  5)
(، النجم الوهاا للدميري 6/42٩(، روضة الطالبين للنووي )12/522انظر: العزيز للرافعي )(  6)

 (.4/٩3(، أسنى المطالب لألنصاري )1/516)
 أي: اختلفوا في رد البي  بظهور العبد كافراً.(  7)
باً فا، وإذا ار، فان قريالمعتمد: إذا وجد العبد كافراً، فله الرد إذا لم يكن قريباً من باد الكف(  8)

 (.3/117وجد الجارية مجوسية أو وثنية فله الرد أيضاً. انظر: روضة الطالبين للنووي )
(، النجم الوهاا للدميري 6/42٩(، روضة الطالبين للنووي )12/522انظر: العزيز للرافعي )(  9)

 ي الرشححححححححححححححيححدي(، المطلححب العححالي البن الرفعححة، رسحححححححححححححححالححة علميححة بتحقيق عبححد الهححاد1/516)
(412.) 
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ُنوٌط   َفاَل يـُْقَبُل من اإِلَماِء والَعِبيِد ما ُدون َسْبِع ِسنين  وقيل: ُهَو مَ الثانية: الِسن
 .(1)د يـََتأخُر ذلك إلى ثمان سنين  فـََيختلُف باخِتالِف األطفالبالَتمييز  َوقَ 

 ثالثة أوجه:وأمَّا في طََرِف الِكَبِر ففيه 
أحدها: أنَُّه ال تُقَبُل الجاريُة بعد عشرين سنة  وال الُغاَلُم بعد َخَمس َعْشَرَة َسَنًة  

 ورجحه جماعة.
 ن.وثانيها: أنَـُّهَما معاً ال يـُْقَباَلن بعد العشري

أنَـُّهَما يُقَباَلن وإن َجاَوَز الستين  َمالم َيضُعَفا وَيْخُرَجا عن االستقالل  وأصحهما:
 .(2)بالَهَرم

   وفي اعتبارها  وجهان:الثالثة: الِقيَمة
أحدهما: ال  وَمتى ُوِجَدت السالمُة والِسن َوَجب الَقبـُُول  َسَواء قـَلَّْت ِقيَمتها أو  

ذا َيسَتِوي فيها الَعمُد   وعلى ه(3)َو ما َدلَّ عليه َكالُم األَِئمة"َكثـَُرت  قال اإلمام: "َوهُ 
 .أوالخط

وهو المنصوص  أنَُّه ُيشتَـَرط أن يَبُلَغ ِقيَمتها ِنصف ُعشر الدية  َوهو  وأصحهما:
 .(4)َخمٌس من اإلبل  وتـُقََّوُم باإلبل على المنصوص

  

                                  
(، روضححححححححة الطالبين للنووي 12/522(، العزيز للرافعي )5/12٩انظر: المه ب للشححححححححيرازي )(  1)

(، المطلحب العالي البن الرفعة، رسححححححححححححححالة علمية 16/٩2(، كفحايحة النبيحه البن الرفعحة )6/42٩)
 (.413بتحقيق عبد الهادي الرشيدي )

(، العزيز للرافعي 11/522بيان للعمراني )(، ال112-5/12٩انظر: المه ب للشحححححححححححححيرازي )(  2)
 (.4/122(، تحفة المحتاا للهيتمي )6/42٩(، روضة الطالبين للنووي )12/522-523)

 (.16/5٩1انظر: نهاية المطلب للجويني )(  3)
(، روضححححححححححححححة الطالبين للنووي 12/523(، العزيز للرافعي )6/316انظر: الوسححححححححححححححيط للغزالي )(  4)

 (.4/122محتاا للهيتمي )(، تحفة ال412-6/42٩)
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من    فـََيِجب أن َتقوم الخمسُ قال الماوردي وغيره: "لكن اإِلبل ليست من الِقَيم
ت قدراً بالنقد؛ فإذا بلغ اإلبل على اختالف ِسنَِّها  أي في الخطأ والعمد وشبه العمد

 .(1)معلوماً  أخذ منه عبد أو أمه قيمته كذلك القدر"
ع ابتداًء ة بالنقد المقدَّر في الشر عن جمهور البغداديين: "أنَّا نـَُقدُِّر الُغرَّ  (2)وَحَكى

  وفي عمد بستمائة درهم وال نُقومها باإلبل  فعلى هذا تُقوَّم الُغرَّة في الخطأ المحض
 .(3)الخطأ بثمان مائة درهم  على القول بأنَّه يزاد للتغليظ قدر الثلث"

 نَقُد البَـَلِد َذَهبًا يـَُقوم في الخطأ خمسين ديناراً  وفي ومقتضى هذا: أنُّه إن َكان
َبت َعمِد الَخطَأ ِبِسَتٍة وستين ديناراً وثـُلُثَين  والظاهر: أنَّ هذا َتفريٌع على القول فيما إذا َوجَ 

الدية وُعِدَمت اإلبل  أنَّ الَواِجب ألف دينار  أو اثنا َعَشر ألف درهم  ال ِقيَمتـَُها  وقد 
 .(6()5)  والثاني على القديم(4)  فيكون األول ُمَفرََّعاً على الجديدبه البندنيجي َصرَّحَ 

  

                                  
 (.12/3٩4انظر: الحاوي للماوردي )(  1)
 أي: حكى الماوردي. (  2)
 (.12/3٩4انظر: الحاوي للماوردي )(  3)
القول الجحديحد: أنَّا عند الفقد نرج  إلى خمس من اإلبل فاذا فقدت فقيمتها. انظر: الوجيز (  4)

 .(6/412روضة الطالبين للنووي )(، 524-12/523، العزيز للرافعي )(2/156للغزالي )
ا نرج  إلى قيمحححححة الغرة من الير تقحححححدير بحححححاإلبحححححل. انظر: الوجيز للغزالي (  5) القول القحححححديم: أنحححححَّ

 .(6/412(، روضة الطالبين للنووي )524-12/523، العزيز للرافعي )(2/157)
الهححادي  يق عبححدقححالححه ابن الرفعححة. انظر: المطلححب العححالي البن الرفعححة، رسحححححححححححححححالححة علميححة بتحق(  6)

 (.426الرشيدي )
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وعن صاحب التقريب: َتْخرِيُج َقول على القديم  أنَّ َمن َيِجُب عليه  يـََتخير بين 
تمائة درهم كما في إعطاء عبٍد أو أمٍة أو َخمٍس من اإلبل  أو خمسين ديناراً  أو س

 .(1)الدية
 وعلى المذهب: إذا لم َيِجد الُغرَُّة  فطريقان:

أنَُّه َيِجُب َخمٌس من اإلبل  والثاني: َيِجُب  أصحهما:فيه قوالن   أظهرهما:
الفوراني والغزالي األول إلى الجديد  والثاني إلى  (2)/ِقيمتـَُها  وأطلقهما جماعة  ونسب

لجديد والقديم في إبل الدية  ونسب الشيخ أبو حامد   وهو على عكس ا(3)القديم
 .(4)وآخرون األول إلى القديم  والثاني إلى الجديد

فعلى هذا  المسألة مما يُفَتى فيها بالقديم  وقيل: األول منصوٌص والثاني ُمخرَّج 
من الجديد في تقويم إبل الدية عند فقدها  فيكونان في الجديد أو في الجديد 

 .(5)والقديم
  وحكى الماوردي عن البغداديين: "أنَُّه َيِجُب ستمائة (7): القطع باألول(6)والثاني

  وهو َجاٍر على ما تـََقدََّم عنهم في درهم في الخطأ  وثمان مائٍة في شبه العمد

                                  
 (.43٩انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  1)
 ./أ(66)نهاية اللوحة (  2)
(، المطلب العالي البن 16/٩4(، كفاية النبيه البن الرفعة )6/316انظر: الوسححححيط للغزالي )(  3)

 (.432الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد الهادي الرشيدي )
(، المطلب العالي البن 16/٩5(، كفاية النبيه البن الرفعة )12/524ز للرافعي )انظر: العزي(  4)

 (.431) الرفعة
(، العزيز للرافعي 7/214(، التهححححح يححححب للبغوي )522-11/521انظر: البيححححان للعمراني )(  5)

(، المطلحححححب العحححححالي البن الرفعحححححة 6/412(، روضححححححححححححححححححة الطحححححالبين للنووي )12/523-524)
(432-432.) 

 الطريق الثاني. أي:(  6)
 األول هو: أنَّه يجب َخمٌس من اإلبل.(  7)
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 .(2()1)القيمة"
أ وعمد الخطأ  عتبر في الدية في الخطفعلى القول الصحيح: يُعتَـبَـُر في اإلبل ما يُ 

 .(3)عليه صَّ نَ 
: أنَّ (4)وقال القاضي: المذهب أنَـَّها ال تـَُغلَّظ  وهو يـَُواِفُق ما تـََقدَّم عن أبي ُمحمد

لخالف افيه بالنسبة والجزئية  وقد مر  ما عدا الدية ال يـَُغلَّظ  إال ما َصرََّح الشارع
 .(6()5)فيه

فإن َعدمت اإلبل جاء الخالف المتقدم  فيما إذا عدمت إبل الدية هل يُعَدل إلى 
ِقيَمِتَها أو إلى ِمقَدارها من الدراهم أو الدنانير؟ وهل يـُزَاُد للتغليظ شيء إذا رأينا التغليظ 

 .(1()7)في اإلبل؟ فيه الخالف
  

                                  
 (.12/3٩4انظر: الحاوي للماوردي )(  1)
(، النجم الوهاا للدميري 6/412(، روضة الطالبين للنووي )12/524انظر: العزيز للرافعي )(  2)

(1/517.) 
 (.344(، وانظر: المطلب العالي البن الرفعة )321انظر: مختصر المزني )(  3)
الد و  أبو محمد: هو عبد الله بن يوسحححف بن عبد الله بن يوسحححف الشحححيخ أبو محمد الجويني(  4)

إمححام الحرمين، روى عنححه ابنححه إمححام الحرمين وعلي بن أحمححد المححديني واليرهمححا، تفقححه أوال على 
ة والتبصححرة من تصححانيفه: الفروق والسححلسححل، وعلى أبي الطيب الصححعلوكيأبي يعقوب األبيوردي 

-5/73. انظر: طبقات الشححححححافعية للسححححححبكي )(ه431توفي في ذي القعدة سححححححنة )  والت كرة
 (.3٩1(، طبقات الشافعيين البن كثير )166-1/165) لإلسنوي(، طبقات الشافعية 76

 /أ(.6) 12انظر: مخطو  الجواهر البحرية القمولي، نسخة المتحف، م(  5)
 (.435انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد الهادي الرشيدي )  (6)
المعتمحد: أنحَّه إذا لم توجحد اإلبحل فحالواجحب قيمحة اإلبحل بالغًة ما بلغا؛ فان كان الواجب دية (  7)

(، النجم الوهححاا 6/215مغلظحة، فا يزاد للتغليظ شححححححححححححححيء. انظر: روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي )
 (.4/51(، تحفة المحتاا للهيتمي )467-1/465ي )للدمير 

 (.436(، المطلب العالي البن الرفعة )7/214انظر: الته يب للبغوي )(  8)
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ا بشيٍء فكذا إن لم تـَُقدَّر ِقيَمتـَُها عند ُوُجوِدهَ وعلى القول بالرجوع إلى ِقيمة الُغرَّة؛ ف
  قال اإلمام: "ولسُت أََرى َردَّ األمر إلى الَغارِِم ليَـْغَرَم أي َعبٍد شاء  لكن تُعتَـبَـُر قيمةُ (1)هنا

 .(2)عبٍد ابن َسْبع  َسليم عن العيوب من أحسن جنٍس يـُْفَرض"
اهٌر؛ حسن األجناس  بل أطلقوا وهو ظولم يـَتَـَعرَّض غيره إلى وجوب قيمة عبٍد من أ

 .(4)بالصفات المذكورة قُِبل (3)فإنَُّه لو أتى بعبٍد خسيس ]الجنس[
وعلى القول بأنَّ قيمتها تُقدر بشيٍء عند وجودها  يُرَجُع عند عدمها إلى تلك 

ن إالقيمة؛ فإن قُلنا: تـَُقوم بقيمة اإلبل  رجعنا إليها وال نأخذ اإلبل وإن كانت موجودة  و 
 .(5)قلنا: تـَُقوم بغيرها  رجعنا إليه

  

                                  
 (.431انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  1)
 (.16/621انظر: نهاية المطلب للجويني )(  2)
 ساقٌط في )ز(.(  3)
لي البن الرفعححة، رسحححححححححححححححالححة علميححة بتحقيق عبححد الهححادي قححالححه ابن الرفعححة. انظر: المطلححب العححا(  4)

 (.431الرشيدي )
 (.43٩قاله ابن الرفعة. انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  5)



 دراسةً وتحقيقًا....... هـ(727الجواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي )ت:

 

191 

 فصل: فيمن َتِجُب له الُغرَّة ومن َتِجُب عليه

أمَّا َمن َتِجُب له  فورثُة الجنين  كما لو َخرَج حيًا ثم مات  فـََتأُخُذ األم نصيبها 
إن كانت ُحرًَّة حيًة عند انفصالِه ال مانع بها  والباقي لألب؛ فإن لم َيُكن  أو كان وبه 
مانٌع؛ فإن كان للجنين َأٌخ أو َأكثَر من األم  ُصِرَف إليه َفرُضُه والباقي للعصبة  وإن لم 

 .(1)يكن  ُصِرَف الباقي بعد نصيبها للعصبة
شخص يورث في الُغرَّة خاصة وال يرث  كالعبد المبعض؛ فإنَّه ال يَرث  (2)وهذا

 .(3)ويُورث على األصح  وال نظير لهما
لورثِتِه ابتداًء؟ فيه  (4)/فيها للجنين ثم يَنتقُل إلى ورثته  أم يَثُبتُ  وهل يَثُبُت الملك

 .(7()6)(5)القوالن المتقدمان في الدية
 .(1)ولو َخرَج الجنيُن في حياِة أُْمِه واآلخُر بَعَد موتها  ورثت من األول دون الثاني

                                  
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين 12/525(، العزيز للرافعي )213-7/212انظر: التهحح يححب للبغوي )(  1)

 (.1/517(، النجم الوهاا للدميري )6/412للنووي )
 ألخ من األم.أي: ا(  2)
 ،(446انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسحححححححححححالة علمية بتحقيق عبد الهادي الرشحححححححححححيدي )(  3)

 (.1/517النجم الوهاا للدميري )
 ./ب(66)نهاية اللوحة (  4)
 (.117) صفحةانظر: (  5)
 المقتول، أم تجب للمقتول في آخرهي مسححححححححألة: هل تجب الدية للورثة ابتداًء عقب هاك (  6)

جزء من حيححاتححه ثم تنتقححل إليهم  فيححه قوالن، المعتمححد: أنَّهححا تجححب للمقتول في آخر جزء من 
(، مغني المحتحححاا 147-6/146حيحححاتحححه ثم تنتقحححل إليهم. انظر: روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي )

 (.4/51(، تحفة المحتاا للهيتمي )4/17للشربيني )
 .(1/517النجم الوهاا للدميري ) ،(447لي البن الرفعة )انظر: المطلب العا(  7)
(، النجم الوهححححاا للححححدميري 12/521(، العزيز للرافعي )7/213انظر: التهحححح يححححب للبغوي )(  8)

(1/511) 
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لُغرََّة ُتؤخُذ من أنَّ ا رَّ فـََقد مَ ولو َجَنِت الحامُل على نَفِسَها ِبُشرِب دواٍء أو غيره  
 .(1)عاقلتها وال َتِرُث منها  وُتصَرُف لباقي الورثة

ور وأمَّا َمن َتِجُب عليه الُغرَُّة  فينبني على َتَصور الجنايات فيها  وِجَنايَةُ الخطأ يتص
 .(2)تصور فيهي فيه قطعاً  وجناية العمد ال يتصور فيه على الصحيح  وجناية شبه العمد

  والُغرَُّة في العمد إن (3)إن ُتُصوَِر فيه على العاقلة فالُغرَُّة في الخطأ وشبه العمد
 .(4)صورناه فيه على الجاني  وال قصاص فيه وإن خرج حياً ثم مات  نص عليه

الدية ال ُيْضَرُب على العاقلة  (5)في أنَّ ما دون ]ثلث[وفي مجيء القول القديم  
 .(6)طريقان

  

                                  
، (12/525(، العزيز للرافعي )7/213الته يب للبغوي ) (، وانظر:252) صحححححححححححفحة انظر:(  1)

 (.4/٩3(، أسنى المطالب لألنصاري )6/412روضة الطالبين للنووي )
(، روضححححححححححححححة الطالبين 12/525(، العزيز للرافعي )16/622انظر: نهحاية المطلب للجويني )(  2)

 (.1/511(، النجم الوهاا للدميري )6/412للنووي )
سححححححححححححححنى المطالب (، أ6/412(، روضححححححححححححححة الطالبين للنووي )12/525انظر: العزيز للرافعي )(  3)

 (.4/٩3لألنصاري )
(، وانظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسححححححالة علمية بتحقيق 7/261انظر: األم للشححححححافعي )(  4)

 (.452عبد الهادي الرشيدي )
 ساقٌط في )ز(.(  5)
(، المطلحححب 411-6/412(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي )12/525انظر: العزيز للرافعي )(  6)

 (.452-451)العالي البن الرفعة 
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العاقلة  فكان عددهم ال يفي إال بالنصف  فعليهم ِنصُف  (1)وحيث كانت ]على[
 .(4)(3)  بخالف ما تقدم في الصداق(2)ِقيَمة الُغرَّة  ال ِقيَمَة ِنصف الُغرَّة

ٌم مضبوٌط  وجملة ما يحملونه وقال الرافعي: "الذي يحمله ُكٌل منهم  معلو 
باختالِف َعَدِدِهم؛ فإذا لم َيِف إال بقيمة النصف  لم َيْحِمُلوا أكثر من ِقيمِة  (5)]يختلُف[

 .(6)النِّصف  وإن َوفَّى بنصف الِقيَمة أو َأكَثر  حملوه"
ُل مُ قال اإلمام: "وإذا ُأِخَذ من العاقلِة هذا القدر  ُيَكمَّل عليه من بيت المال ما َتكْ 

 .(7)به الُغرَّة  وُتْشتَـَرى وُتدَفُع للولي"
وأمَّا بدُل الجنين الرقيق فهو للسيد  وفي تحمُّل العاقلة له القوالن المتقدمان في 

 .(٩)(1)بدل العبد
  

                                  
 ساقٌط في ) (.(  1)
(، العزيز للرافعي 6/316(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )16/623انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  2)

(12/526.) 
وهي مسحألة: إذا طلق الزوا قبل الدخول وقد تلف الصداق في يد الزوجة قبل الطاق، فهل (  3)

نظر: مد: أنَّه يجب نصحححف القيمة. ايرج  الزوا عليها بنصححف القيمة أو قيمة النصحححف  والمعت
/ب(، وانظر: العزيز للرافعي ٩1) 1مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسححححححححححححححخة المتحف، م

 (.5/152(، روضة الطالبين للنووي )1/2٩4)
 (.452انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد الهادي الرشيدي )(  4)
 ساقٌط في ) (.(  5)
 (.12/526نظر: العزيز للرافعي )ا(  6)
 (.16/623انظر: نهاية المطلب للجويني )(  7)
(، مغني 6/3٩2المعتمحد: أنَّ العحاقلة تتحمل قيمة الرقيق. انظر: روضححححححححححححححة الطالبين للنووي )(  8)

 (.1٩-4/11(، تحفة المحتاا للهيتمي )4/11٩المحتاا للشربيني )
(، المطلب العالي البن 6/411ة الطالبين للنووي )(، روضحححححح12/526انظر: العزيز للرافعي )(  9)

 (.454الرفعة )
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 فرع:

رَاَحة  أخرى، فألقا جنينًا ميتاً  َوَجَب مع   َجَنى على َحامبل  ببَقط ب َطَرف  أو جب
  أو حكومة  ويكون لها (1)الِجَنايَِة  َسواء كان أرشًا ]مقدراً[ َضماِن الجنين  َضمان

 .(2)خاصة
   فوجهان:(3)فإن كانت ُجرحاً اندمل  أو ضرباً؛ فإن بَِقَي َشْينٌ 

 .(4)أنَّه تجب حكومته وأصحهما:أحدهما: ال شيء لها به  
 .(6)قوالن  وقال الماوردي: فيه (5)وإن لم يبقى َشين  فالمشهور: أنَّه ال شيء لها

وقال القاضي: "إن كانت ِجراحًة فقد ذكرنا في مثلها أوجه: أظهرها: ال يجُب 
شيء  وثانيها: يجُب حكومة في وقت األلم  فتقوم حينئذ باأللم وبدونه  وثالثها: يُوجب 

(7)الحاكم شيئاً باجتهاده"

                                  
 ساقٌط في )ز(.(  1)
(، أسححححححححححححححنى المطالب 6/411(، روضححححححححححححححة الطالبين للنووي )12/526انظر: العزيز للرافعي )(  2)

 (.4/٩4لألنصاري )
ْين(  3) ل على خاف الزينة، يقال شححانه خاف زانه، وهو ضححد : الشححين والياء والنون كلمة تدالشححَ

(، مقاييس اللغة البن فارس 11/215الزين وهو القبح والعيحب. انظر: تهح يب اللغة للهروي )
(3/237.) 

(، روضححححححححححححححة الطالبين 12/526(، العزيز للرافعي )16/5٩7انظر: نهحاية المطلب للجويني )(  4)
 (.4/٩4(، أسنى المطالب لألنصاري )1/511)(، النجم الوهاا للدميري 6/411للنووي )

(، العزيز للرافعي 6/317(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )16/5٩7انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  5)
 (.1/511(، النجم الوهاا للدميري )6/411(، روضة الطالبين للنووي )12/526)

 (.12/3٩2انظر: الحاوي للماوردي )(  6)
(، المطلححب العححالي البن الرفعححة، رسحححححححححححححححالححة علميححة 16/111الرفعححة )انظر: كفححايححة النبيححه البن (  7)

 (.451-457بتحقيق عبد الهادي الرشيدي )
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 كتاب كفارة القتل

 ُموجبات القتل  وقد تقدم أنَّ الكفارة َتِجُب َحيث َيِجبُ  وهو الَواِجُب الثالث من 
 .(1)الِقصاص أو الدية  وحيث ال يجبان

 ؛؛ في الَواجب وال ُموِجب: أمَّا الَواجب فهو: تحرير رقبٍة مؤمنةٍ (2)والنظر فيه
 ناً فإن لم َيِجد  فصيام َشهَرين ُمتَـَتابعين؛ فإن لم َيستطع  لم َيجب عليه إطعام ستين مسكي

 .(5)القديم(4)  ونسبه بعضهم إلى الجديد ومقابله ]في[(3)في أصح الوجهين أو القولين
  كما ُيخرُج (7)عن كل يوٍم مداً  (6)/وعلى الـَمذَهب  لو مات قَبل الصوم  ُأخرج

  وأجراه اإلمام فيما إذا انتهى الجاني في الَهرِم إلى (1)عن صوِم رمضان ال بطريق البدلية
  وهو ُمفرٌَّع على الصحيح في أنَّ الكفارة ال يمنع (٩)ه اإلطعاُم عن الصيامَحدٍّ يجوُز ل

                                  
 /ب(.137) ٩انظر: مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسخة المتحف، م(  1)
 أي: في كفارة القتل.(  2)
للرافعي  (، العزيز6/3٩1(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )17/٩2انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )(  3)

 (.6/415(، روضة الطالبين للنووي )532-12/52٩)
 في )ز(: ]إلى[.(  4)
(،  463انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسحححححححححححالة علمية بتحقيق عبد الهادي الرشحححححححححححيدي )(  5)

 (.252-16/251كفاية النبيه البن الرفعة )
 ./أ(67)نهاية اللوحة (  6)
، والجم  أمداد ومداد : بالضححححححم كيل، وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز فهو رب  صححححححاعالمد(  7)

اإليضحححححححححححاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان  الراماً تقريباً. انظر:( 544والمد=)، بالكسحححححححححححر
(، ٩/15٩(، تحححاا العروس للزبيحححدي )2/566) المصححححححححححححححبحححاح المنير (،63-62البن الرفعحححة )

 (.116رية للمقاييس والمكاييل لمحمد صبحي حاق )اإليضاحات العص
(، روضحححححححححححححة الطالبين 6/3٩1(، الوسحححححححححححححيط للغزالي )17/٩2انظر: نهاية المطلب للجويني )(  8)

 (.16/252(، كفاية النبيه البن الرفعة )6/415للنووي )
 (.٩1-17/٩2انظر: نهاية المطلب للجويني )(  9)
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  وبناه القاضي على الخالِف في (1)وجوبها العجز عند وجود سببها بل تبقى في الذمة
"إذا وجَب  فقال:   وكذا البندنيجي(3()2)أنَّ االعتبار في الكفارة بحالة الوجوب أم ال؟

كفارة قتٍل  َكفَّر عنه وليُه؛ فإن لم َيُكن له مال  لم َيصحَّ صومه  ثم إن (4)على ]الصبي[
  وَكَذا قَاََلهُ فيما إذا وجبت (5)اعتبرنا حالة الوجوب فال شيء عليه  وإال فمتى أيسر َكفَّر"

الَة األداء فمتى نا حعلى كافٍر ُمعِسٍر  إن اعتبرنا حالَة الوجوب فال شيَء عليه  وإن اعتبر 
 .(6)أيَسَر وجبت

  (1()7)ويجري في صوم الولي عن المَكفِّر الخالف المتقدم في صوم رمضان
والكالم في صفة الرقبة والصيام وكيفية اإلطعام إن أوجبناه وما يجوز النزول به من درجة 

 .(12)(٩)إلى درجة  على ما َتقدَّم في كفارة الظهار

                                  
المطلب العالي البن الرفعة، رسححححالة علمية بتحقيق عبد (، 13/6٩انظر: الحاوي للماوردي )(  1)

 (.464الهادي الرشيدي )
(، تحفحححة 3/477المعتمحححد: أنَّ االعتبحححار بححححالحححة األداء. انظر: مغني المحتحححاا للشححححححححححححححربيني )(  2)

 (.3/521المحتاا للهيتمي )
(،  465) انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسححححححححححالة علمية بتحقيق عبد الهادي الرشححححححححححيدي(  3)

 (.6/351كفاية النبيه البن الرفعة )
 ساقٌط في )ز(.(  4)
 (.16/252(، كفاية النبيه البن الرفعة )465انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  5)
 (.465انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  6)
(، تحفة 1/642) المعتمد: وهو القديم أنَّ للولي أن يصحححوم. انظر: مغني المحتاا للشحححربيني(  7)

 (.1/636المحتاا للهيتمي )
 /ب(.23٩) 2انظر: مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسخة المكتبة السليمانية، م(  8)
علي كظهر أمي،  : أصححححححححححححححلححححه مححححأخوذ من الظهر، وهو قول الرجححححل المرأتحححححه: أنححححاب الظهححححار(  9)

، أو ما عبر به عنها، أو جزء شححائ  منها، بعضححو يحرم نظره إليه من واصححطاحاً: تشححبيه زوجته
(، 1٩7أعضححححححححححاء محارمه، نسححححححححححباً أو رضححححححححححاعاً، كأمه واخته. انظر: مختار الصحححححححححححاح للرازي )

 (.12/4٩1(، تاا العروس للزبيدي )144التعريفات للجرجاني )
 ./أ(2) ٩انظر: مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسخة المتحف، م(  11)
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ل كان ُكلُّ قـَْتٍل ال يُوجُب كفارة  وكل قَِتيٍل ال َيِجُب فيه  وك  فلمَّاا الموِجب: أمَّ 
 .(2)؛ وقع الكالم في القتل والقاتل والقتيل  وسماها الغزالي أركاناً (1)قَاِتٍل ال َيِجُب عليه

 الركن األول
  وال (3)القتل: وهو كلُّ قـَْتٍل غير ُمباح؛ َفُكلُّ قَتل  يتناول العمد والخطأ وشبهه

  وفيه وجٌه: (4)ي إيجابها في العمد بين أن َيستوفي القصاص أو ال على المذهبفرق ف
 .(6)َتجُب إذا استوفى (5)أنَّها ]ال[

؛ فيجب على حافر (7)وال فرق في إيجابها مطلقاً  بين القتل بالمباشرة والتسبب
  وعلى من َنَصب (٩()1)البئر في محل عدواٍن؛ فمات بالتردي فيها آدمي في حياته

                                  
 (.461انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد الهادي الرشيدي )(  1)
 (.6/3٩1انظر: الوسيط للغزالي )(  2)
(، الته يب للبغوي 6/3٩1(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )17/16انظر: نهحاية المطلب للجويني )(  3)

 (.1/5٩3(، النجم الوهاا للدميري )12/533(، العزيز للرافعي )7/246)
(، كفححايححة النبيححه البن 6/415(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي )12/534انظر: العزيز للرافعي )(  4)

 (.1/5٩3(، النجم الوهاا للدميري )16/24٩الرفعة )
 ساقٌط في ) (.(  5)
(، كفححايححة النبيححه البن 6/415(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي )12/535انظر: العزيز للرافعي )(  6)

 (.16/24٩الرفعة )
(، العزيز للرافعي 6/3٩1(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )17/16انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )(  7)

 (.1/5٩4(، النجم الوهاا للدميري )12/535)
ا بعححححد موتححححه ففيححححه خاف. انظر: المطلححححب العححححالي البن الرفعححححة (  8) أي: في حيححححاة الحححححافر، أمححححَّ

(471.) 
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/535لرافعي )(، العزيز ل7/246انظر: التهحح يححب للبغوي )(  9)

 (.1/5٩4(، النجم الوهاا للدميري )471(، المطلب العالي البن الرفعة )6/415)
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؛ فهلك بها إنساٌن  وعلى الـُمكَره  وشاهد الزُّور  ومن َجَنى على َحاِمٍل فألقِت (1)شبكةً 
 .(2)الجنين

وال يجُب في القتل المباح؛ كقتل الصائل للدفع عن نفسه  أو عن غيره  وإن لم 
  ولو قتَلُه بعض (4)في المحاربة ومستوفي القصاص (3)ُنجوزه له  وكقتِل العادَل الباغي

قيه دون إذِن الباقين  فمقتضى كالمهم: أنَّا إن أوجبنا على ُكِل واحٍد من المشتركين مستح
  وجب على هذا كفارة  وإن أوجبنا على الكل كفارة واحدة  فهل (5)في القتل كفارة

  سواٌء أوجبنا عليه (7()6)يوجب هذا كفارة  أو بقدر الزائد على قدر حصته؟ فيه خالف

                                  
ر: انظ : هي شحححححححبكة الصحححححححائد في البر والبحر، وجمعها شحححححححباك وشحححححححبك وشحححححححبكات.الشحححححححبكة(  1)

(، المعجم الوسححححححححححححححيط ٩44(، القاموس المحيط للفيروز آبادي )1/323) المصححححححححححححححباح المنير
(1/471.) 

(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/535(، العزيز للرافعي )7/246انظر: التهحح يححب للبغوي )(  2)
 (.1/5٩4(، النجم الوهاا للدميري )16/24٩(، كفاية النبيه البن الرفعة )6/415)

: من البغي، وهو الظلم ومجاوزة الحد، وهو في اللغة: التعدي واالسحححححححححححتطالة، والباالي الباالي(  3)
نظر: . االمخالف لإلمام الخارا عن طاعته باالمتناع من أداء ما عليه أو اليرهاصححححححطاحاً: هو 

(، النجم الوهاا 3/31)(، ته يب األسححححححححححححماء واللغات للنووي 37مختار الصحححححححححححححاح للرازي )
 (.٩/43للدميري )

(، روضححححححححححححححة الطالبين للنووي 12/535(، العزيز للرافعي )6/3٩1انظر: الوسححححححححححححححيط للغزالي )(  4)
 (.47٩(، المطلب العالي البن الرفعة )6/415)

(، مغني 4٩4المعتمححد: أنححَّه يجحححب على كححل واحححد كفححارة. انظر: منهححاا الطححالبين للنووي )(  5)
 (.4/125(، تحفة المحتاا للهيتمي )4/142يني )المحتاا للشرب

فبناًء على ه ا يكون األصححح: أنَّ مسححتحق بعء القصححاص إذا قَحَتل الجاني تجب عليه كفارٌة  (  6)
كحاملحة؛ لغلبحة شححححححححححححححائبحة العبادة في الكفارة، وألنَّها ال تتجزأ. انظر: مغني المحتاا للشححححححححححححححربيني 

(4/142.) 
(، البيحححححححان للعمراني 6/3٩2( الوسححححححححححححححيط للغزالي )13/61انظر: الححححححححاوي للمحححححححاوردي )(  7)

 (.12/536(، العزيز للرافعي )11/626)
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 .(3)قد َمرَّ الكالم فيه  و (2()1)القصاص أم ال
  كذا أطلقوه وهو ظاهٌر على الصحيح أن ال قصاص (4)وَكقتِل الزاني المحصن

 .(6)  فأمَّا إن أوجبناه  فيظهر القول بوجوبها(5)فيه
  والظاهر أنَّه (1)قتله في المحاربة كالزاني المحصن" (7)قال اإلمام: "والمتحتم

فيه  أمَّا على القول بتغليب حق اآلدمي فيه؛ بتغليب حق الله  (٩)/تفريٌع على القول
  وينبغي أن يُلحق بها المقتول بترك الصالة  إال أن يُتخيل فيه (12)فيجُب الَقطُع بوجوبها

 .(11)ُسقوط قَتله بالتوبة

                                  
(، النجم الوهححاا للححدميري 47٩المعتمححد: أنححَّه ال قصحححححححححححححححاص. انظر: منهححاا الطححالبين للنووي )(  1)

 (.4/43(، تحفة المحتاا للهيتمي )422-1/41٩)
(، العزيز للرافعي 6/323لغزالي )(، الوسححححححححححححححيط ل16/16٩انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  2)

 (.412(، المطلب العالي البن الرفعة )47٩(، منهاا الطالبين للنووي )12/251)
 ب(.-/أ112) ٩انظر: مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسخة المتحف، م (  3)
لمحصحححححن: هو البالى العاقل الحر الواط  في : اإلحصحححححان في اللغة أصحححححله المن ، واالمحصحححححن(  4)

(، 3/66نكاح صحححححححححححيح في حال تكليفه وحريته. انظر: ته يب األسححححححححححماء واللغات للنووي )
 (.225التعريفات للجرجاني )

(، 537-151-12/157(، العزيز للرافعي )17/17انظر: نهححححححايححححححة المطلححححححب للجويني )(  5)
 (.354-1/353للدميري )(، النجم الوهاا 471منهاا الطالبين للنووي )

 (.411(، المطلب العالي البن الرفعة )12/537انظر: العزيز للرافعي )(  6)
: من الحتم، وهو إحكححام األمر وإيجححابححه، وتحتم األمر أي جعلححه حتمححاً، وحتم عليححه المتحتم(  7)

البد من فعله. انظر: مختار الصحححححححححححححاح للرازي الشححححححححححححيء أوجبه، والحتم: الازم الواجب ال ي 
 (.12٩1(، القاموس المحيط للفيروز آبادي )12/113(، لسان العرب البن منظور )66)

 (.17/17انظر: نهاية المطلب للجويني )(  8)
 ./ب(67)نهاية اللوحة (  9)
قيق عبد الهادي بتحقاله ابن الرفعة بحثاً. انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسحالة علمية (   11)

 (.12/151(، وانظر: العزيز للرافعي )411الرشيدي )
 (.412قاله ابن الرفعة. انظر: المطلب العالي البن الرفعة ) (  11)
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وأمَّا الَقْتُل الخطأ  َفال يُوصف بكونه حراماً وال ُمباحاً  كما ال يُوصف بهما ِفعُل 
  وعن أبي حامد: "أنَّ قتل (1)لمخطئ غير ُمكلَّف فيما أخطأ فيهالمجنون والبهيمة  وا

  .(2)الخطأ محرٌم ال إثم فيه  قالوا: وهذا تناقض"

                                  
(، النجم الوهححاا للححدميري 11/622(، البيححان للعمراني )6/3٩1انظر: الوسححححححححححححححيط للغزالي )(  1)

 (.412(، المطلب العالي البن الرفعة )1/326)
 (.412(، المطلب العالي البن الرفعة )11/622انظر: البيان للعمراني )(  2)
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 : الَقاِتل. (1)الثاني
 .(2)وَشرطُُه الذي يُلزمه الكفَّارة: أن َيكون ملتزماً لألحكام حياً 

  وتجُب على (4)من لم يَلتزم األحكام  فال تجُب على الحربي (3)فيخرج باألول
  وال فرق في وجوب الكفارة عليه بأن يقتل مسلمًا وقلنا ينتقض عهده إذا (5)الذمي

 .(7)  وبين أن يقتل ذمياً (6)تعمده أو ال
  ولو أعتَق الولي من ماِل (٩)  فـَُيعِتق الولي عنهما(1)َوَتِجُب على الصبي والمجنون

في الكفارة  نقل الرافعي عن  مدخالً  (12)نفسِه عنهما  أو أطعم إن جعلنا ]لإلطعام[
البغوي هنا: "أنَّه يجوز إن كان الولي أباً أو جداً  كأنَـُّهما ملكاه  ثم نابا عنه في اإلعتاق 

                                  
ب.(  1)  أي: الركن الثاني من أركان الموجب
(، المطلححب العححالي 6/3٩1(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )17/16انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  2)

 (.4٩2-411البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد الهادي الرشيدي )
 لقيد األول في الشر ، وهو: ]أن يكون ملتزماً لألحكام[.أي: ا(  3)
(، البسححححححححححيط للغزالي، 6/3٩1(، الوسححححححححححيط للغزالي )17/17انظر: نهاية المطلب للجويني )(  4)

 (.  2/6٩٩رسالة علمية بتحقيق عبد الرحمن القحطاني )
طححالبين (، منهححاا ال6/3٩1(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )17/16انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  5)

 (.4٩4للنووي )
المعتمد: انتقاي عهدهم بقتالهم المسححححححححلمين با شححححححححبهة، سححححححححواء شححححححححر  عليهم اإلمام أو لم (  6)

 (.4/277(، تحفة المحتاا للهيتمي )7/43يشتر . انظر: روضة الطالبين للنووي )
 (.4٩1انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  7)
(، منهححححاا الطححححالبين 12/535(، العزيز للرافعي )17/61انظر: نهححححايحححة المطلححححب للجويني )(  8)

 (.4٩4للنووي )
(، العزيز للرافعي 7/252أي: من مححححححالهمححححححا، وهو المعتمححححححد. انظر: التهحححححح يححححححب للبغوي )(  9)

(، تحفة 1/5٩2(، النجم الوهاا للدميري )6/416(، روضحححححححححححححة الطالبين للنووي )12/536)
 (.4/123المحتاا للهيتمي )

 م[.في ) (: ]اإلطعا(  11)
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لم َيُجز  حتى يَقبل القاضي التمليك  ثم يُعِتق  (2)ماً أو قيّ  (1)واإلطعام  وإن كان وصياً 
 .(3)عنُهما القيِّم أو يُطعم"

  أنَّه ال َيجوز لولي الصبي (6)عن المتولي (5)َقل في كتاب الصداقنَـ  (4)وقد َمرَّ أنَّه
  ويظهر مجيئه في كفارة (7)أن يُعِتق عنه من ماله في كفارة القتل  ألنَّها على التراخي

 اليمين على القول بأنَّها على التراخي.
فيه  فحصل (٩)  واقتصر عليه(1)ولو تَبرَّع الولي وأعتق عنه من مال نفسه لم َيُجز

                                  
هو من يقوم و  الواو والصحححاد والحرف المعتل: أصحححل يدل على وصحححل شحححيء بشحححيء، :الوصحححي(  1)

على شححححححححححؤون الصححححححححححغير، وقيل: من يقام ألجل الحفظ والتصححححححححححرف في مال الرجل وأطفاله بعد 
يم يفوي إليه لتصرف والقالموت. والفرق بين الوصحي والقيم: أنَّ الوصحي يفوي إليه الحفظ وا

المعجم الوسححححححححححححححيط  (،6/116مقححححاييس اللغححححة البن فححححارس ) الحفظ دون التصححححححححححححححرف. انظر:
 (.237(، التعريفات الفقهية للبركتي )2/1231)

بن ال جمهرة اللغة : هو السحيد وسائس األمر، وهو من يتولى أمر المحجور عليه. انظر:القيم(  2)
 (.2/761المعجم الوسيط ) (،2/٩7٩دريد )

(. وانظر: روضحححححححححححححححة الطححالبين 12/536(، العزيز للرافعي )7/252انظر: التهحح يححب للبغوي ) ( 3)
 (.4/131(، معني المحتاا للشربيني )6/416للنووي )

 أي: اإلمام الرافعي.(  4)
الواجحب للمرأة على الرجحل بالنكاح أو الو ء، وقيل: هو اسححححححححححححححم لما  : هو المحالالصححححححححححححححداق(  5)

تسححححتحقه المرأة بعقد النكاح، قيل: إنه مشححححتق من الصححححدق بفتح الصححححاد وإسححححكان الدال، وهو 
الشححححيء الشححححديد الصححححلب، فكأنه أشححححد األعراي لزوما، من حيث أنه ال ينفك عن النكاح وال 

(، النجم 3/174األسحححححححماء واللغات للنووي ) يسححححححتباح بضححححححح  المنكوحة إال به. انظر: ته يب
 (.7/2٩5الوهاا للدميري )

 /أ(.٩2) 7انظر: مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسخة المتحف، م(  6)
 (.1/261انظر: العزيز للرافعي )(  7)
 (.4٩3(، المطلب العالي البن الرفعة )1/261انظر: العزيز للرافعي )(  8)
 أي: الرافعي.(  9)



 دراسةً وتحقيقًا....... هـ(727الجواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي )ت:

 

315 

 .(1)خالف
في المجنون  وأن نقطع بالجواز فيه إذا كان جنونه  (2)ويحتمل أن يجيء ذلك 
 . (4()3)مطبقاً 

أن يُقال: إن كان القتل منهما خطأً  فال ُيخرَِجَها الولي في الحال   واألظهر
  انبنى (5)لتراخيها  وإن كان عمداً  فإن كان عمُدُهما خطأً  فكذلك  وإن قُلنا: عمداً 

وفيه خالٌف َمرَّ  (6)لك على أنَّ سبب الكفارة إذا كان معصية هل تجب على الفور؟ذ
 .(7)في كتاب الحج

  وفيه وجٌه: أنَّها َتِجُب على (1)ولو َجامَع الصبُي في نهار رمضان لم تلزمه كفارة

                                  
ي: في جواز تكفير الولي من مححال الصححححححححححححححبي في العتق، والمعتمححد: أنَّ الولي يعتق من مححال أ(  1)

(، مغني المحتحححاا للشححححححححححححححربيني 1/5٩2الصححححححححححححححبي والمجنون. انظر: النجم الوهحححاا للحححدميري )
(، وانظر: المطلححححححب العححححححالي البن الرفعححححححة 4/123(، تحفححححححة المحتححححححاا للهيتمي )4/131)
(4٩3.) 

 أي: الخاف.(  2)
: بضحححححححححححححم الميم وكسحححححححححححححر الباء من أطبق إذا دام، ومنه جنون مطبق: أي دائم، أو تام. مطبقال(  3)

 .(436معجم لغة الفقهاء )(، 2/36٩المصباح المنير )انظر: 
(، المطلب العالي البن 6/416(، روضححححححة الطالبين للنووي )12/536انظر: العزيز للرافعي )(  4)

 (.4٩3لرفعة )ا
المعتمد: أنَّ عمد الصحححبي المميز والمجنون ال ي له أدنى تمييز عمد. انظر: روضحححة الطالبين (  5)

 (.4/13(، تحفة المحتاا للهيتمي )4/16(، مغني المحتاا للشربيني )6/145للنووي )
 (.4٩4انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  6)
 /ب(.53) 3قمولي، نسخة المتحف، مانظر: مخطو  الجواهر البحرية لل(  7)
(، العزيز للرافعي 6/3٩1(، الوسحححححححيط للغزالي )17-17/16انظر: نهاية المطلب للجويني )(  8)

(، تحفححة المحتححاا للهيتمي 416-6/415) (، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي12/535-536)
(4/123.) 
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 .(1)قولنا َعمُدُه عمد
ا إذا صام ثم   ويتعيَّن حمله على م(2)قال الرافعي: "والمجنون في ذلك كالصبي"

 .(4)الجنون  وقُلنا: ال يبطل (3)طَرأ
  وهذا الخالف يجوز أن (6()5)وفي وجوب كفارة اإلحرام على الصبي  وجهان

  أنَّ الكفارة التي تلزم الصبي تكون في ماله أو (7)يكون هو الخالف الذي َمرَّ في الحج
الولي  والقديم: أنَّه في َماِل : أنَّه في مال (1)في مال الولي؟ وقد َتقدَّم ]أنَّ الجديد[

 .(12)(٩)الصبي
ويجوز أن يكون فيما إذا كان الصبيُّ أحرَم بغير إذن الولي وال تقصيَر منهُ في ذلك 

                                  
 (.4٩5ادي الرشيدي )انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد اله(  1)
 (.536-12/535انظر: العزيز للرافعي )(  2)
ظر: . انطرءا وطروءا ححدث َوخرا َفْجأَة فَحُهَو طَارب : يقحال طرأ مهموزاً إذا جحاء مفحاجحأة، طرأ(  3)

 (.2/255(، المعجم الوسيط )1/324(، تاا العروس للزبيدي )1/114لسان العرب )
 (.4٩5(، المطلب العالي البن الرفعة )4/131انظر: مغني المحتاا للشربيني )(  4)
(، المطلحححب 6/3٩1(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )17-17/16انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )(  5)

 (.4٩6-4٩5العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد الهادي الرشيدي )
(، روضحححة 453-3/452على الصحححبي. انظر: العزيز للرافعي )المعتمد: وجوب كفارة اإلحرام (  6)

 (.2/511الطالبين للنووي )
 /أ(.42) 3انظر: مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسخة المتحف، م(  7)
 ساقٌط في ) (.(  8)
 /ب(.42) 3انظر: مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسخة المتحف، م(  9)
-ولي، وذلك إن أحرم باذنه، أمَّا إذا أحرم الصحححححححبي بغير إذن الوليالمعتمد: أنَّها في مال ال(  11)

(، 4/342فححالفححديححة في مححال الصححححححححححححححبي با خاف. انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )-وجوزنححاه
(، النجم الوهحححححاا للحححححدميري 2/511(، روضحححححححححححححححححححة الطحححححالبين للنووي )3/453العزيز للرافعي )

(3/3٩٩.) 
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 (1)وصححنا إحرامه  أو فرعنا على أنَّها ال َتجُب على الولي  هل تجب على الصبي؟
 .(4)(3)كالخالف في وجوب قضاء الحج عليه  على قولنا بفساد نسكه(2)/

  ولو صام الصبي (5)وليس للوليِّ أن َيصوم عن الصبي والمجنون في الكفارة قطعاً 
عنهما ففي االعتداد به وجهان  بناًء على القولين فيما إذا قضى الصبي حجته التي 

وهما كالوجهين فيما إذا ارتكب  (6)أفسدها في صباه  هل يُعَتدُّ بها على القول بوجوبه؟
 (1()7)لكفارة في ماله؛ فصام حيث يجوز الصوم للبالغ هل يجزيه؟محظوراً وقُلنا ا

قال الرافعي: "وإذا جعلنا لإلطعام في هذه الكفارة مدخاًل  أطعم الولي إن كاَن 
من أهل اإلطعام  وينبغي أن يُقال: إذا اعتددنا بصوم الصبي في الصغر  فال يجوز 

                                  
ير إذن الولي وجوزناه، أنَّ الفدية تجب على الصحححححححححبي با المعتمد: فيما إذا أحرم الصحححححححححبي بغ(  1)

(، النجم الوهاا 2/511(، روضحححححححححححححة الطالبين للنووي )3/453خاف. انظر: العزيز للرافعي )
 (.3/3٩٩للدميري )

 ./أ(68)نهاية اللوحة (  2)
 إذا قلنا بفسحححححاد حج الصحححححبي بالجماع، فهل عليه قضححححححاء  قوالن، أظهرهما: نعم يجب عليه.(  3)

(، روضحححححححة الطالبين للنووي 3/453(، العزيز للرافعي )4/341انظر: نهاية المطلب للجويني )
(2/51٩.) 

 (.4٩7-4٩6انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  4)
(، النجم الوهاا للدميري 6/416(، روضة الطالبين للنووي )12/536انظر: العزيز للرافعي )(  5)

 (.4/131) (، مغني المحتاا للشربيني1/5٩3)
(، كفححايححة النبيححه البن 6/416(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي )12/536انظر: العزيز للرافعي )(  6)

 (.16/253الرفعة )
فيه وجهان مبنيان على صححححة قضححائه الحج الفاسحححد في الصححبا، أظهرهما: نعم يصحححح القضحححاء (  7)

ن كفارة حرام أو عفي الصححبا، فعليه يصحححح أن يصححوم في الصحححبا، سحححواء عن كفارة محظورات اإل
 (.6/416( )51٩-2/511القتل. انظر: روضة الطالبين للنووي )

 (.4٩7انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد الهادي الرشيدي )(  8)
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 .(2)في المجنون" (1)العدول إلى اإلطعام  وإن لم يُعتد به جاز  ]كما[
 فـََتعرَّض به لمسألتين اختُِلَف فيهما:  )الحي(وأمَّا قيُد 

ه لو َحفر بئراً  فتردَّى فيها بعد َموته إنسان  ففي وجوب الكفارة في تركت أحدهما:
 .(3)أنَّها تجب أصحهما:وجهان  لكن 

رَِكِته  ن تَ َتجب  وُتخرج م أصحهما:في وجوبها على قَاتل نفسه وجهان   الثانية:
  .(5)  وبناهما بعضهم عليها(4)وشبههما بعضهم بالوجهين في األولى

                                  
 ساقٌط في )ز(.(  1)
 (.12/536انظر: العزيز للرافعي )(  2)
(، روضححححححححححححححة الطالبين للنووي 12/536فعي )(، العزيز للرا6/3٩2انظر: الوسححححححححححححححيط للغزالي )(  3)

 (.  4٩٩(، المطلب العالي البن الرفعة )6/416)
 أي: المسألة األولى: )لو حفر بتراً فتردى ...(.(  4)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين 12/536(، العزيز للرافعي )17/٩1انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  5)

 (.16/225(، كفاية النبيه البن الرفعة )6/416للنووي )
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 فرع 

جب ]على  أنَّه ي أصحهما:لو اشترَك جماعةٌ في قَتِل واحٍد  فقوالن  وقيل وجهان  
  ويجوز أن ينبنيا على خالٍف تقدم  في أنَّ كل واحٍد قاتلٌ لجميع (2()1)كل واحٍد كفارة[

 (3)المقتول أو لبعضه؟
ولو كان بعض القاتلين ال يلزمه كفارة  كالحربي ونحوه  فيحتمل أن يُقال: ال 

 .(4)تجب على اآلخر إال بالقسط  كما لو قـََتل محرٌم وحالٌل صيداً 
  

                                  
 (.12/536ساقٌط في النسختين، والمثبا من العزيز للرافعي )(  1)
(، العزيز للرافعي 6/3٩2(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )17/٩1انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )(  2)

 (.4/125(، تحفة المحتاا للهيتمي )6/416(، روضة الطالبين للنووي )12/536)
(، 523ة علمية بتحقيق عبد الهادي الرشحححححححححححيدي )انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسحححححححححححال(  3)

 (.1/5٩6النجم الوهاا للدميري )
-1/5٩5(، النجم الوهححححاا للححححدميري )526-525) ر: المطلححححب العححححالي البن الرفعححححةانظ(  4)

5٩6.) 
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 ]الركن الثالث: القتيل[
بإيماٍن  (3)  معصوماً (2)بقتله  فـَُيشترط فيه أن يكون آدمياً  (1)أمَّا القتيُل الذي َتِجبُ 

  ويدخل فيه (5)  فال تجُب بقتل غير اآلدمي  وال في َقطع أطراف اآلدمي(4)أو أمان
  (7)  ويدخل بقيد العصمة المسلم والذمي والمعاهد(6)الجنين المضمون بالُغرَّة أو بغيرها

  وال فرق في المعاهد (1)سواء كانوا عقالء أو مجانين  بالغين أو صبياناً  أحراراً أو عبيداً 
  وال بين أن يكون العبد  (12)أو ال في وجوب الدية والكفارة (٩)بياً بين أن يكون كتا

وجد أنَّها ال َتجُب في عبِد نفسه ولم ي تقدََّم:  وحكى بعُضُهم وجهاً (11)للقاتل أو لغيره

                                  
 أي: الكفارة.(  1)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/537(، العزيز للرافعي )7/246انظر: التهحح يححب للبغوي )(  2)

(6/164.) 
ال  معصوم الدم: منبفتح الميم وسحكون العين اسحم مفعول من عصم إذا من ، ومنه : معصحوم(  3)

يجوز قتلححححه، فليس هو حربي ولم يححححأت بمححححا يوجححححب هححححدر دمححححه. انظر: معجم لغححححة الفقهححححاء 
(441). 

(، روضححححححححححححححة الطالبين للنووي 12/537ي )(، العزيز للرافع13/63انظر: الحاوي للماوردي )(  4)
 (.4/124(، تحفة المحتاا للهيتمي )6/416)

 (.6/3٩2(، الوسيط للغزالي )721انظر: البسيط الغزالي )(  5)
(، روضححححححححححححة الطالبين للنووي 7/246(، الته يب للبغوي )6/3٩2انظر: الوسححححححححححححيط للغزالي )(  6)

 (.1/5٩4(، النجم الوهاا للدميري )6/416)
(، 12/537(، العزيز للرافعي )7/246(، الته يب للبغوي )721ر: البسحححححححححححيط للغزالي )انظ(  7)

 (.4/124تحفة المحتاا للهيتمي )
 (.6/416(، روضة الطالبين للنووي )12/537انظر: العزيز للرافعي )(  8)
(، 377ى. انظر: معجم لغحة الفقهاء ): أي من أهحل الكتحاب وهم: اليهود والنصححححححححححححححار كتحابي(  9)

 (.1/135معجم اللغة العربية المعاصرة )
 (.512(، المطلب العالي البن الرفعة )13/66انظر: الحاوي للماوردي )(  11)
(، روضححححححححححححححة الطالبين للنووي 12/537(، العزيز للرافعي )7/246انظر: الته يب للبغوي )(  11)

 (.1/5٩4(، النجم الوهاا للدميري )6/416)
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 .(2)  ويدخل فيه المسلم المقتول في َداِر الحرب فتجُب الكفارُة بقتله(1)لغيره
هم ذا رمى ولم يَقصد واحداً بعينه ولم يَعلم أنَّ فيوال يجُب قصاٌص وال دية قطعاً  إ

  أمَّا إن عرف أنَّ فيهم ُمسلماً؛ فإن َعرف مكانه وقصده لزمه القصاص (3)مسلماً فأصابه
  وإن لم يقصده وال غيره بل قصدهم مطلقاً  ففي (4)أو الدية المغلظة مع الكفارة

 .(6)الدية قوالن (5)/وجوب
 ر  فأصابه فطريقان:وإن َقَصد غيره من الكفا

أحدهما: القطع بوجوب الدية المخففة على عاقلته  والثاني: أنَّه على القولين في 
 .(1()7)الصورة اآلتية على اإلثر

هم  ففي يالكفار  وكان قد أسلم وبقي على زِ  يِّ ولو َقصده وظنه كافر لكونه على زِ 

                                  
طلب العالي البن انظر: المنسبه ابن الرفعة البن يونس شارح التنبيه، وقال: ولم أره في اليره. (  1)

 (.16/252(، كفاية النبيه البن الرفعة )513) الرفعة
(، تحفحححة المحتحححاا 6/416(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي )12/537انظر: العزيز للرافعي )(  2)

 (.4/124للهيتمي )
(، العزيز للرافعي 7/241(، التهحححح يححححب للبغوي )17/11ة المطلححححب للجويني )انظر: نهححححايحححح(  3)

(12/531.) 
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/537(، العزيز للرافعي )7/241انظر: التهحح يححب للبغوي )(  4)

(6/417.) 
 ./ب(68)نهاية اللوحة (  5)
مغني المحتححاا  (،6/417المعتمححد: عححدم وجوب الححديححة. انظر: روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي )(  6)

 (.4/22للشربيني )
(، تحفة 4/22المعتمد: وجوب الدية مخففة على العاقلة. انظر: مغني المحتاا للشححححربيني )(  7)

 (.4/16المحتاا للهيتمي )
 (.12/531انظر: العزيز للرافعي )(  8)
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م فيما إذا كان ال يعلم أنَّ فيهم   وفرضها اإلما(2)قوالن تقدما في كتاب الجراح (1)وجوبها
  وحكاهما الماوردي فيما إذا علم أنَّ فيهم مسلماً  (4)أنَّها ال تجب واألظهر:  (3)مسلماً 

 .(5)ولم يقصد عينه  واعترض المسلم السهم فأصابه
  (6)ولو قصد عينه ولم يعرف أنَّ في الدار مسلمًا فقد َمرَّ أنَّ في وجوبها قولين

  قال الرافعي: "وقد يُقال: القطع بوجوب (7)ي فيما إذا عرف أنَّ فيها مسلماً وأجراها البغو 
الدية فيما إذا َقصد الشخص بعينه  فبان مسلماً  أولى من القطع بوجوبها فيما إذا َقصد 

 .(1)غيره  فأصابه"
  

                                  
 أي: الدية.(  1)
 (./أ14٩) ٩انظر: مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسخة المتحف، م(  2)
 (.17/1٩انظر: نهاية المطلب للجويني )(  3)
(، تحفة المحتاا 4/22(، مغني المحتاا للشربيني )6/417انظر: روضحة الطالبين للنووي )(  4)

 (.4/16للهيتمي )
 (.13/66انظر: الحاوي للماوردي )(  5)
 /أ(.14٩) ٩انظر: مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسخة المتحف، م(  6)
 (.7/241: الته يب للبغوي )انظر ( 7)
 (.12/531انظر: العزيز للرافعي )(  8)
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  فرمى إلى َعينهم  فأصاب مسلماً  فهو كما لو (1)ولو َدخل الكفار َدار اإلسالم
  وال خالف أنَّ المسلم لو كان في َصفِّ المسلمين  (3()2)ى صفهم في دار الحربرمى إل

  وال فرق (4)فأصابه السهم  أنَّ ديته َتجب  ويُتصور فيما إذا كان في الصفوف اعوجاج
في المسلم المقتول بدار الحرب  بين من أسلم منهم ولم يُهاجر  وبين من خرج من دار 

.(5)اإلسالم إليها

                                  
: كل بلدة بناها المسحححححلمون، كبغداد والبصحححححرة، أو أسحححححلم أهلها عليها، كالمدينة دار اإلسحححححام(  1)

م ن الرقبححة لنححا وهواليمن، أو فتحححا عنوة، كخيبر وسححححححححححححححواد العراق، أو صححححححححححححححلحححاً، على أن تكو 
 (.2/465يسكنونها بخراا. انظر: مغني المحتاا للشربيني )

(، تحفة المحتاا 4/22المعتمد: ال قصحححححححححححححاص وال دية. انظر: مغني المحتاا للشحححححححححححححربيني )(  2)
 (.4/16للهيتمي )

(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 12/531(، العزيز للرافعي )7/24٩انظر: التهحح يححب للبغوي )(  3)
(6/417.) 

 (.532(، المطلب العالي البن الرفعة )1٩-17/11انظر: نهاية المطلب للجويني )(  4)
 (.12/53٩(، العزيز للرافعي )7/241انظر: الته يب للبغوي )(  5)



 

 

 
 
 
 

 

 

 كتاب دعوى الدم
 فيه عليه والشهادة والقسامة

  



 دراسةً وتحقيقًا....... هـ(727الجواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي )ت:

 

305 

 عليه والشهادة فيه (1)كتاب دعوى الدم والقسامة

عوى  .(2)فهذه ثالثة أمور يقع النظر فيها: النظر األول: الدَّ

 ويُعتبر فيها خمسة شروط: 
َعى عليه   فلو قال: "قُِتَل أبي" بصيغة الفعل المبني (4()3)األول: تعيين المدَّ

  وعبارة الشافعي في المختصر: (5)ل  ولم ُيسنده إلى أحد لم ُتسمع هذه الدعوىللمفعو 
  قال القاضي: "وهذه زيادة  وينبغي له أن (6)"؟"أنَّه ينبغي للحاكم أن يقول له: َمن قتله

هذا"  وكذا لو قال: قُِتَل أبي فيما بين هؤالء الجماعة  أو قُِتَل أبي  (7)ال يشتغل ]بمثل[
 .(1)ّلةفي هذه المحِ 

                                  
ولياء أ : بفتح القاف، هي لغة: األيمان، واصحححطاحاً: اسحححم لأليمان التي تقسحححم علىالقسحححامة(  1)

(، ته يب األسححححححححححححماء 5/16الدم، أو األيمان المكررة في دعوى القتل. انظر: مقاييس اللغة )
 (.4/141(، مغني المحتاا للشربيني )2/523) المصباح المنير(، 4/٩2واللغات )

حق للمخبر على اليره عند  : لغًة الطلب والتمني، واصححححححححححححححطاحاً: إخبار عن وجوبالدعوى(  2)
(، مغني 2/212(، فتح الوهحححاب لألنصححححححححححححححححاري )1/1٩4) المصححححححححححححححبحححاح المنيرححححاكم. انظر: 

 (.4/613المحتاا للشربيني )
(، 3٩7-12/3٩6: هو من يوافق قوله الظاهر. انظر: النجم الوهاا للدميري )المدعى عليه(  3)

 (.4/617(، مغني المحتاا للشربيني )2/212اب لألنصاري )فتح الوه
(، روضححححححححححححححححححة الطححححالبين للنووي 11/4(، العزيز للرافعي )6/3٩5انظر: الوسححححححححححححححيط للغزالي )(  4)

(6/41٩.) 
(، المطلب العالي البن الرفعة، رسححححححححالة علمية بتحقيق عبد 6/3٩5انظر: الوسححححححححيط للغزالي )(  5)

 (.٩/٩هاا للدميري )(، النجم الو 535الهادي الرشيدي )
 (.331انظر: مختصر المزني )(  6)
 ساقٌط في )ز(.(  7)
 (.536انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  8)
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  وإذا طلَب (1)وإن ادََّعى القتل على واحٍد معين أو جماعٍة معينين  ُسمعت َدعواه
من القاضي إحضاَرُهم  َأحضرهم  إال إذا كانوا ال يُتصور اجتماعهم على القتل وال 

  وَمثَـَّلُهم الماوردي بالزائدين على المائة  (2)يحضرون  فال ُيحِضَرهم  وال ُتسمع الدَّعوى
َصها بجماعة منهم وله  .(3)أن ُيَخصِّ

ولو قال: قَتلُه َأحُد هذين  أو أحُد هؤالء العشرة وال أَعرُف َعينه  وطلَب من 
 فيه وجهان:  (4)القاضي أن َيسألهم وُيحلِّف كالً منهم  ]فهل ُيجيبه؟[

 .(6()5)عند البغوي واقتصر عليه جماعة: الأصحهما 
 .(7)وثانيهما: نعم  وصححه في الوجيز

 (1)/ويُؤيده تشبيههم الخالف بالخالف في سماع الدعوى المترددة  فيما إذا
أعطاُه ثوبًا يبيعه بعشرة وقيمتُه خمسة وال َيدري هل باعُه بها أم ال؟ فإنَّهم رجحوا 

                                  
(، النجم الوهاا للدميري 6/41٩(، روضحححححححححححححة الطالبين للنووي )11/4انظر: العزيز للرافعي )(  1)

(٩/٩.) 
(، النجم الوهاا للدميري 6/41٩ووي )(، روضحححححححححححححة الطالبين للن11/4انظر: العزيز للرافعي )(  2)

 (.4/٩6(، أسنى المطالب لألنصاري )٩/٩)
 (.13/13انظر: الحاوي للماوردي )(  3)
(، وروضححححححححححححححة الطالبين للنووي 11/4سححححححححححححححاقٌط في النسححححححححححححححختين، والمثبا من العزيز للرافعي )(  4)

(6/41٩.) 
(، العزيز 17/22ني )(، وانظر: نهححححايححححة المطلححححب للجوي7/227انظر: التهحححح يححححب للبغوي )(  5)

 (.11/4للرافعي )
(، ٩/٩(، النجم الوهحاا للحدميري )6/41٩وهو المعتمحد. انظر: روضححححححححححححححة الطحالبين للنووي )(  6)

 (.4/127تحفة المحتاا للهيتمي )
(، الوسححححححححححححححيط 17/22(، وانظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )2/151انظر: الوجيز للغزالي )(  7)

 (.11/4رافعي )(، العزيز لل3٩6-6/3٩5للغزالي )
 ./أ(69)نهاية اللوحة (  8)
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 .(1)السماع
بين زوجتيه  فحضرتا وطالبتاه  أنَّ َدعوى   (2)وقول ابن الحداد: فيما إذا أَبهم اإليالء

 .(3)ُتسمع الً منهاكُ 
  (4)ونقل اإلمام عن الفوراني: "أنَّه إن قال: قَتل أبي واحٌد من هؤالء ال ]أعرفه[

وأراد تحليفهم لم َيكن له ذلك  وإن قال: قَتلُه هؤالِء أو واحد منهم  فوجهان"  وأنكَر 
 .(5)التفصيل وقال: لم َيصر إليه أحد"

مين  أشكلت اليمين ؛ فأنكروا كلهم ونكلوا عن الي(6)فإن قُلنا: ُتسمع
 .(1)(7)المردودة

  

                                  
(، المطلب العالي البن الرفعة، 13/172(، العزيز للرافعي )7/42٩انظر: الوسححححيط للغزالي )(  1)

 (.53٩رسالة علمية بتحقيق عبد الهادي الرشيدي )
لف على االمتناع من و ء الزوجة مطلقاً أو واصححححححححححححححطاحاً: الح : بحالمد هو الحلف،اإلياء(  2)

(، تحرير التنبيححه للنووي 14/42أكثر من أربعححة أشححححححححححححححهر. انظر: لسحححححححححححححححان العرب البن منظور )
 (.3/44٩(، مغني المحتاا للشربيني )432(، منهاا الطالبين للنووي )261)

 (،12-6/11(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )442-14/43٩انظر: نهحححححايحححححة المطلحححححب للجويني )(  3)
 (.542المطلب العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد الهادي الرشيدي )

 (.541في النسختين ]أحلفه[، والمثبا من المطلب العالي البن الرفعة )(  4)
 (.542-541(، المطلب العالي البن الرفعة )17/22انظر: نهاية المطلب للجويني )(  5)
 لقاضي يجيبه ويحلفهم.أي: على القول الثاني في أنَّ ا(  6)
اليمين المردودة: يمين المحححححدَّعي بعحححححد نكول المحححححدَّعى عليحححححه. انظر: كنز الراالبين للمحلي (  7)

(2/6٩2  .) 
 (.6/3٩6انظر: الوسيط للغزالي )(  8)
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 (1)وفي إجراء الوجهين في الدعوى على المبهم في غير دعوى الدم  كالغصب
 طرق:  (3)]والبيع واإلقراض (2)واإلتالف

  (6)والسرقة (5)  كالغصِب واإلتالف[(4)أنَّهما يجريان في غير المعامالت أظهرها:
لى أحد الوجهين على أحد الرجلين والجماعة   وُتسمع الدعوى فيها ع(7)وأخذ الضالَّة

المحصورين  وال يجريان في دعوى المعامالت  كالبيع والَقرض إذا ادََّعى أنَّه َنسي من 
                                  

ق االسححتياء على ح اً:واصححطاح: لغًة أخ  الشححيء ظلماً، وقيل: أخ ه ظلماً جهاراً، الغصححب(  1)
 الصححححححححححححححححححححاح للجوهري(، 1/62الغير على وجحححححه التعحححححدي. انظر: تهححححح يحححححب اللغحححححة للهروي )

(، مغني المحتحاا للشححححححححححححححربيني 61-4/62(، تهح يحب األسححححححححححححححمحاء واللغحات للنووي )1/1٩4)
(2/355.) 

، وهو بمعنى اإلهاك، يقال: أتلف الشحححيء إذا : لغة: جعل الشحححيء تالفاً: أي هالكاً اإلتاف(  2)
أفناه وأهلكه، واصححححححححححححطاحاً: هو خروا الشححححححححححححيء من أن يكون منتفعا به المنفعة المطلوبة منه 

(، معجم لغة الفقهاء 1/54عادة بفعل آدمي. انظر: معجم المصححححححطلحات واأللفاظ الفقهية )
(41.) 

: مصحدر من القري، والقري بفتح القاف وهو األشهر معناه القط ، واإلقراي: هو اإلقراي(  3)
(، مختار الصحححححاح 5/71تمليك الشححححيء على أن يرد بدله. انظر: مقاييس اللغة البن فارس )

 (.2/153(، مغني المحتاا للشربيني )251للرازي )
: هي األحكام الشححححححححححححححرعية المتعلقة بأمر الدنيا كالبي  والشححححححححححححححراء واإلجارة. انظر: المعحامات(  4)

 (.22٩(، التعريفات الفقهية للبركتي )2/621المعجم الوسيط )
 ساقٌط في )ز(.(  5)
من حرز مثله  لغًة: أخ  المال خفية، واصححححححححححححححطاحاً: أخ  مال مقدر خفية ظلماً  :السححححححححححححححرقحة(  6)

النجم ، (1/421، المعجم الوسحححححححححححيط )(3/154مقاييس اللغة البن فارس )بشحححححححححححرو . انظر: 
 .(4/227(، مغني المحتاا للشربيني )٩/14٩الوهاا للدميري )

لى تق  إال ع: لغًة: من ضحل الشحيء، أي خفي والاب، قال األزهري واليره: الضححالة ال الضحالة(  7)
الحيوان، يقال: ضححححححححححل البعير، واإلنسححححححححححان واليرهما من الحيوان، وهي الضححححححححححوال، وأما األمتعة: 

(، تحرير 3/113. انظر: ته يب األسحححماء واللغات للنووي )تسحححمى ضحححالةفتسحححمى لقطة، وال 
(، معجم المصحححححححححححطلحات واأللفاظ 2/363) المصحححححححححححباح المنير(، 236ألفاظ التنبيه للنووي )

 (.2/424الفقهية )
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 .(2)الة أصالً للخالف في دعوى الدموراني الخالف في أخذ الضَّ   وجعل الفُ (1)املهعَ 
الطريقين ُيخرَّج التفصيل    ومن هذين(3)وثانيها: أنَّهما يجريان في المعامالت أيضاً 

 .(4)م عن الفورانيدِّ المتق
 . (5)وثالثها: القطع بأنَّها ال ُتسمع في غير دعوى الدم

ولو قال وليُّ الدم: َقتل ُمورثي َأحد بني فالن أو جماعة كذا  ولم َيطُلب إحضارهم؛ 
 .(6)لُيسألوا  لم ُيحضرهم القاضي

مداً أم خطأً   فيُبّين أقتله عَ كون ُمفصَّلة: ُيشترط في َدعوى القتل أن تَ (7)الثاني
 .(٩)  وفيه وجه: أنَّ الدَّعوى المجهولة تصح(1)أو ِشبه عمد  منفرداً أو مشاركاً لغيره

 وعلى المذهب لو َأجملها الوليُّ  فوجهان:
وهو منصوص أنَّ القاضي يستفصله  فعلى هذا يَقول: أَقتلُه عمدًا أم  أصحهما:

                                  
(، روضححححححححححححححححححة الطححححالبين للنووي 11/4(، العزيز للرافعي )6/3٩6انظر: الوسححححححححححححححيط للغزالي )(  1)

(6/422.) 
(، المطلب العالي البن الرفعة، رسحححححححححالة علمية بتحقيق عبد 13/233انظر: البيان للعمراني )(  2)

 (.544الهادي الرشيدي )
 (.6/422وي )(، روضة الطالبين للنو 11/4انظر: العزيز للرافعي )(  3)
 (.317) صفحة انظر:(  4)
(، روضححححححححححححححة الطالبين 11/4(، العزيز للرافعي )21-17/22انظر: نهحاية المطلب للجويني )(  5)

 (.٩/٩(، النجم الوهاا للدميري )6/422للنووي )
لححب العححالي البن (، المط6/422(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي )11/4انظر: العزيز للرافعي ) ( 6)

 (.545الرفعة )
 أي: الشر  الثاني من شرو  الدعوى.(  7)
(، روضححححححححححححححححححة الطححححالبين للنووي 11/5(، العزيز للرافعي )6/3٩6انظر: الوسححححححححححححححيط للغزالي )(  8)

 (.٩/7(، النجم الوهاا للدميري )6/242)
لحححححدميري (، النجم الوهحححححاا ل11/5(، العزيز للرافعي )13/34انظر: الححححححاوي للمحححححاوردي )(  9)

(٩/1.) 
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إن َعيَّن نوعاً منها  سأله عن صفته على الصحيح؛ فإذا ذكر النوع  شبه عمد أم خطأ؟؛ ف
قال: وحدهُ أم َمع َغيره؟؛ فإن قال: َمع َغيره  قال: أتعرف عددهم أم ال؟؛ فإن قال: نعم  

 .(2)بالجواب (1)قال: اذكره إن شئت أن أُتمَم َدعواك؛ فإذا بـَيَّن طُولب ]المدََّعى عليه[
 يُعرض عنه وال يستفصله.القاضي  وثانيهما: أنَّ 

 وثالثها: إن كان عارفاً ال يستفصله  وإن كان غبياً استفصله. 
 (3)ورابعها: أنَّه يستفصله عن المدََّعى عليه من جماعة  إذا قال: قاتُل أبي ]في[

 .(4)هؤالء الجماعة  فيقول له: من هو منهم؟ وال يستفصله عن نوع القتل وال صفته
 .(5)ال هما:أصحهل ذلك على وجه الوجوب؟ فيه وجهان: فإن قُلنا: يستفصله  ف

يَلزم الحاكم أن َيسألُه عن ِصفة  (6)/وقال الماوردي: "إذا ادََّعى قَتل خطأ  فهل
 الخطأ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: ال؛ ألنَّ الخطأ أقل أحوال القتل  وإنَّما يَلزم أن َيسأل عن العمد وشبهه؛ 
 لجواِز أن َيكون خطأ محضاً. 

أنَّه يَلزمه أن يسأله عن صفة القتل؛ لجواز أن يشتبه عليه المضمون  صحهما:وأ
بغيره  كما لو َسقط في بئٍر حفرها المدََّعى عليه في ملكه؛ فإنَّه ال َيضمن ما تلف 

                                  
(، وروضحححححححححححة الطالبين للنووي 11/6في النسحححححححححححختين ]المدعي[، والمثبا من العزيز للرافعي )(  1)

(6/421.) 
(، روضححححححححححححححة الطالبين 11/5(، العزيز للرافعي )51-17/57انظر: نهحاية المطلب للجويني )(  2)

 (.٩/1(، النجم الوهاا للدميري )6/422للنووي )
 ساقٌط في ) (.(  3)
(، المطلب العالي البن الرفعة، رسحححححححححححالة علمية 51-17/57نظر: نهاية المطلب للجويني )ا(  4)

 (.٩-٩/1(، النجم الوهاا للدميري )552-54٩بتحقيق عبد الهادي الرشيدي )
(، النجم الوهاا للدميري 6/422(، روضة الطالبين للنووي )6-11/5انظر: العزيز للرافعي )(  5)

 (.4/126مي )(، تحفة المحتاا للهيت1/٩)
 ./ب(69)نهاية اللوحة (  6)
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 .(2()1)بها"

 فرع 

لو قال: قَتل هذا أبي مع َجماعة  ُسِئلَ عنهم؛ فإن ذَكر جماعةً ال يُتصور اجتماعهم 
  وإن ذَكر جماعًة يُتصور اجتماعهم عليه  ولم ُيحضَرُهم  أو قال: ال (3)ُيسمع عليه  لم

أعرُف َعددهم؛ فإن كان المدََّعى قتالً يُوجب الدية دون القود؛ لكونِه خطأً أو شبه عمد 
  ولو قال: ال أعرُف (4)أو شارك العامد فيه مخطئًا أو لفضيلة القاتل  لم تصح دعواه

أنَّهم ال يزيدون على َعشرة  ُسمعت دعواه  وَترتََّب على تحقيقها  َعددهم  لكن أَعرفُ 
  وإن كان مقصوده القصاص؛ بأن ادََّعى قتاًل عمدًا مع شركاء (5)المطالبة بعشر الدية

 .(6)أنَّها تسمع أصحهما:متعمدين  والقاتل ال يفضل القتيل  فوجهان: 
  

                                  
 (.36-13/35انظر: الحاوي للماوردي )(  1)
المعتمد: في مسألة استفصال القاضي عن صفة القتل، أنَّه يستحب وال يجب. انظر: العزيز (  2)

(، النجم الوهححححاا للححححدميري 6/422(، روضحححححححححححححححححة الطححححالبين للنووي )6-11/5العزيز للرافعي )
 (.  4/126تمي )(، تحفة المحتاا للهي1/٩)

(، أسححححححححححححححنى المطحححالحححب 6/421(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي )11/6انظر: العزيز للرافعي )(  3)
 (.4/٩6لألنصاري )

(، التهححح يحححب للبغوي 2/151(، الوجيز للغزالي )17/31انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )(  4)
 (.4/٩6(، أسنى المطالب لألنصاري )11/6(، العزيز للرافعي )7/227-221)

(، أسححححححححححححححنى المطحححالحححب 6/421(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي )11/6انظر: العزيز للرافعي )(  5)
 (.4/٩6لألنصاري )

(، العزيز للرافعي 6/3٩6(، الوسحححححححيط للغزالي )32-17/31انظر: نهاية المطلب للجويني )(  6)
 (.4/٩6(، أسنى المطالب لألنصاري )6/421(، روضة الطالبين للنووي )11/6)
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ُموِجب العمد القود قطعاً  فـَُيقطع  نبني هذا على أنَّ  (1)وقال اإلمام: "الوجه ]أن[
 .(4()3)  فيحتمل الوجهين"(2)بسماعها  أو أحدهما ال بعينه

وينبني على هذا ما إذا كان ُهناك لوٌث وأراد الولي الدَّعَوى ليحلف؛ فإن قُلنا: 
  ففي سماعها (5)القسامة ُتوجب المال فقط  ُسمعت  وإن قُلنا: تُوجب القصاص

 .(6)الوجهان
ِعي(7)الثالث   وُيشترط فيه أمران:  (1): المدَّ

  فال َتصح دعوى الصبي والمجنون  أحدهما: أن َيكون ُمكلفاا حين الدعوى
وَتصح َدعوى البالغ العاقل وإن كان صبياً أو جنيناً أو مجنوناً حين القتل؛ فإنَّه قد يَعرفه 

ليه  الحلف اعتماداً ع   وال ُيشترط في السَّماع أن َيكون بحيث يجوز(٩)بروايٍة أو سماع

                                  
 ) (. ساقٌط في(  1)
 أي: القود أو الدية.(  2)
 (.17/32انظر: نهاية المطلب للجويني )(  3)
ب العمد في النفس والطرف القود المحء. انظر: روضححححة الطالبين للنووي (  4) المعتمد: أنَّ ُموجب

 (.4/4٩(، تحفة المحتاا للهيتمي )442-1/43٩(، النجم الوهاا للدميري )6/25٩)
مة ال توجب القصححححححححاص، وإنَّما توجب الدية فقط. انظر: مغني المحتاا المعتمد: أنَّ القسحححححححا(  5)

 (.4/113(، تحفة المحتاا للهيتمي )4/151للشربيني )
 (.555-554) انظر: المطلب العالي البن الرفعة(  6)
 أي: الشر  الثالث من شرو  الدعوى.(  7)
ادعى لنفسححه شححيتاً، سححواء كان في يده أم ال، واصححطاحاً: هو من يخالف  من :: لغةً المدعي(  8)

(، فتح الوهححححاب 12/3٩6قولححححه الظححححاهر وهو براءة الحححح مححححة. انظر: النجم الوهححححاا للححححدميري )
 (.4/617(، مغني المحتاا للشربيني )2/212لألنصاري )

(، 7-11/6للرافعي ) (، العزيز6/3٩6(، الوسححححححححيط للغزالي )2/151انظر: الوجيز للغزالي )(  9)
 (.٩/12(، النجم الوهاا للدميري )6/421روضة الطالبين للنووي )
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 .(2)يجوز الدعوى عليه في اليمين (1)بل يجوز االعتماد في الدعوى على ما ]ال[
  فتصحُّ دعواُه بالقتل الموِجب للقصاص  وله أن َيحِلف وُيحلَّف (3)وأمَّا السفيه

  (5)ية[  وأمَّا دعواهُ بالقتل الموِجب ]للد(4)ويستوفيه  وإذا آل األمر الى المال أخذهُ الولي
فقد قال الماوردي والرافعي: "َتصح وَيحلف  ويقول: أستحُق َتسليم المال إلى وليي وال 

  وقال القاضي: "ال ُيسمع من السفيه َدعوى (6)يقول: استحقه"  وهو قضيُة كالم الغزالي
 .(1()7)المال"  وهو ُمقتضى كالم صاحب التنبيه

أن يكون ملتزماً لألحكام  فال َتصحُّ َدعوى الحربي؛ ألنَّه ال َيستحق  األمر الثاني:

                                  
 ساقٌط في ) (.(  1)
 (.551انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد الهادي الرشيدي )(  2)
السححححفيه: الجاهل ال ي قل عقله، أو الخفيف العقل، : أصححححل السححححفه: الخفة، ومعنى السححححفيه(  3)

 ومن ه ا يقال: تسفها الرياح الشيء: إذا حركته واستخفته فطيرته، 
(، تحرير 6/11واصححححححححححححححطاححاً: هو التب ير في المال والفسححححححححححححححاد فيه. انظر: ته يب اللغة للهروي )

عبححد المنعم  (، معجم المصححححححححححححححطلحححات واللفححاظ الفقهيححة لمحمود222ألفححاظ التنبيححه للنووي )
(2/275.) 

(، النجم الوهاا للدميري 6/421(، روضحححححححححححححة الطالبين للنووي )11/7انظر: العزيز للرافعي )(  4)
 (.4/٩7(، أسنى المطالب لألنصاري )12/٩)

 في ) (: ]للقتل[.(  5)
(، 11/7(، العزيز للرافعي )6/3٩6(، الوسحححححححيط للغزالي )13/51انظر: الحاوي للماوردي )(  6)

 (.562العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد الهادي الرشيدي )المطلب 
 (.11/3٩6(، كفاية النبيه البن الرفعة )261انظر: التنبيه للشيرازي )(  7)
المعتمد: أنَّ دعوى السححححححفيه بالقتل الموجبة للدية، تصححححححح ويأخ  المال الولي. انظر: روضححححححة (  8)

(، تحفة المحتاا للهيتمي ٩/12الوهاا للدميري ) (، النجم422-6/421الطالبين للنووي )
(4/127.) 
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مات في دارنا ووارثه حربي   (2)/  وفي إطالقه نظر؛ فإنَّ المعاهد إذا(1)قصاصًا وال دية
  والرافعي قال: "في ميراثه (4)  فينبغي أن يكون القصاص والدية له(3)ورثه على الصحيح

 .(5)متقدم في توارث الذمي والحربي"الخالف ال
 لى دار الحرب وماتإدًا لـمَّا كان له أمان  وانتقل ولو كان المقتول في دارنا عب

بها  وقُلنا: المال الذي تركه ببالدنا ال ينتقض األمان فيه  كان لورثته الحربيين بدله من 
 .(6)قصاص ودية على الصحيح

َعى عَ   ليه ُمكلفاً. الشرط الرابع: أن يكون المدَّ
  بل يُوجَّه عليهما حقٌّ مالي  فيدَّعي (7)فال َتصح الدَّعَوى على صبيٍّ وال مجنون

مستحقه على وليهما؛ فإن لم َيكن ولٌي حاضر  فالدَّْعوى عليهما كالدعوة على الغائب  
 (٩)إلى اليمين (1)وال ُتسمع إال إن كان هناك بينة  وتحتاج مع البينة

                                  
(، النجم الوهاا للدميري 6/421(، روضحححححححححححححة الطالبين للنووي )11/6انظر: العزيز للرافعي )(  1)

(٩/12.) 
 ./أ(71)نهاية اللوحة (  2)
طححاع قالمعتمححد: أنَّ من لححه عهححد إذا مححات في دار اإلسححححححححححححححام ووارثححه حربي فححانححَّه ال يرثححه؛ الن(  3)

(، تحفحححة 6/172(، النجم الوهحححاا للحححدميري )344انظر: منهحححاا الطحححالبين للنووي ) المواالة.
 (.3/61المحتاا للهيتمي )

 (.561انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد الهادي الرشيدي )(  4)
 (.477-11/476انظر: العزيز للرافعي )(  5)
 (.562البن الرفعة ) انظر: المطلب العالي(  6)
(، النجم الوهاا للدميري 6/422(، روضحححححححححححححة الطالبين للنووي )11/7انظر: العزيز للرافعي )(  7)

 (.4/143(، مغني المحتاا للشربيني )12/٩)
 وهاا للدميري: هي الحجة الواضحححححة، واصححححطاحاً: الشححححهادة والشححححهود. انظر: النجم الالبينة(  8)

 (.1/12(، المعجم الوسيط )4/613(، مغني المحتاا للشربيني )12/31٩)
(، النجم الوهحححححاا 563(، المطلحححححب العحححححالي البن الرفعحححححة )12/511انظر: العزيز للرافعي )(  9)

 (.4/143(، مغني المحتاا للشربيني )11-٩/12للدميري )
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 تصحُّ الدعوى عليه بما َيصح إقراره فيه  وهو العقوبات كالقصاصوأمَّا السفيه  ف
  وسواء (1)وَحدِّ القذف  سواء قُلنا: واجب القتل العمد القود المحض  أو هو أو المال

 .(3()2)قُلنا: يُقبل إقراره بإتالف المال أو ال
 فإن أقّر مضى عليه حكمه  وإن أنكر َحلف  وإن نكل َحلف المدَِّعي وكان له

  ولو أقرَّ فعفى الولي على مال  ففي كالم بعضهم إشارة إلى أنَّه على (4)أن يقتص
والعبد بما يُوِجب القصاص فعفى الولي على مال هل  (5)الخالف فيما إذا أقر المفلس

 (7()6)يُقبل؟
بالقتل الموِجب للمال  وهو الخطأ وعمد الخطأ  فـَُتسمع  (1)وأمَّا الدَّعوى عليه

  لكن إن كان هناك (٩)ه به  سواء كان هناك لوث أم ال؛ لقيام الحجة عليهالدَّعوى علي
                                  

ب العمد في النفس والطرف (  1)  القود المحء. انظر: روضححححة الطالبين للنوويالمعتمد: أنَّ ُموجب
 (.4/4٩(، تحفة المحتاا للهيتمي )442-1/43٩(، النجم الوهاا للدميري )6/25٩)

المعتمحححد: أنَّ السححححححححححححححفيحححه ال يقبحححل إقراره بحححاتاف المحححال. انظر: مغني المحتحححاا للشححححححححححححححربيني (  2)
 (.2/316(، تحفة المحتاا للهيتمي )2/224)

(، المطلب العالي 11/422(، كفحايحة النبيه البن الرفعة )6/3٩6الي )انظر: الوسححححححححححححححيط للغز (  3)
 (.٩/11(، النجم الوهاا للدميري )564البن الرفعة )

(، النجم الوهاا للدميري 6/422(، روضحححححححححححححة الطالبين للنووي )11/7انظر: العزيز للرافعي )(  4)
 (.4/143(، مغني المحتاا للشربيني )11/٩)

: في العرف من ال مححال لحه، واصححححححححححححححطاحححاً: من ال يفي مححالحه بحدينححه. انظر: القححاموس المفلس(  5)
 .(2/1٩1(، مغني المحتاا للشربيني )563المحيط للفيروز آبادي )

المعتمححد: إذا أقر المفلس بححالقصحححححححححححححححاص فعفى الولي على مححال أنححَّه يثبححا، وأنَّ العبححد إذا أقر (  6)
 عفى الولي على مال تعلق برقبته وإن ك به السححيد. انظر: مغني المحتاا للشححربينيبالقصححاص ف

 (.2/421( )2/21٩(، تحفة المحتاا للهيتمي )2/32٩( )2/1٩4)
 (.565(، المطلب العالي البن الرفعة )5/416انظر: نهاية المطلب للجويني )(  7)
 أي: على السفيه.(  8)
(، النجم الوهاا للدميري 6/422، روضحححححححححححححة الطالبين للنووي )(11/7انظر: العزيز للرافعي )(  9)

 (.4/٩7(، أسنى المطالب لألنصاري )11/٩)
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  فُيقسم المدَِّعي ويكون الحكم كما في غير السفيه؛ فإن كان اللَّوث قول شاهٍد (1)لوث
  وإن لم يكن لوث؛ (2)واحد  َحلف المدََّعى عليه وثبت المال بالشاهد واليمين عليه

 أشهرهما:  (4()3)ا يوجب المال طريقان تقدما في الحجرفإن أقرَّ  ففي صحة إقراره بم
ي فيه خالف  والثاني: القطع بأنَّه ال يقبل؛ فإن قُلنا: يقبل ترتب عليه مقتضاه  فيجب ف

   وفيه نظر في الشرح.(5)ماله إن لم ُتصدقه العاقلة  ولم تـَُقم عليه بينة
وإن أنكر  بها وإال فال  وإن قُلنا: ال يقبل وهو الصحيح؛ فإن كان هناك بينة قضى

 .(6)أقيمت عليه البينة
المدََّعى عليه ويمين  (7)فإن لم يكن فهل تُعرض عليه اليمين؟ يُبَنى على أن ]نكول[

                                  
: لغًة القوة، وقيل: الضححححححححعف، ، واصححححححححطاحاً: قرينة حالية أو مقالية تدل على صححححححححدق اللوث(  1)

ط القاموس المحيالظن صححححححححححححححدقه. انظر:  المدعي، أو قرينة تقوي جانب المدعي وتغلب على
غني المحتححححاا للشححححححححححححححربيني (، م33٩تحرير ألفححححاظ التنبيححححه للنووي )، (175للفيروز آبححححادي )

(4/144). 
(، النجم الوهاا للدميري 6/422(، روضحححححححححححححة الطالبين للنووي )11/7انظر: العزيز للرافعي )(  2)

 (.4/٩7(، أسنى المطالب لألنصاري )11/٩)
: لغًة المن ، واصححححححطاحاً: المن  من التصححححححرفات المالية. انظر: النجم الوهاا للدميري الحجر(  3)

 (.12/532(، تاا العروس للزبيدي )2/215(، مغني المحتاا للشربيني )4/3٩6)
 /أ(.٩3-/ب2٩) 4انظر: مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسخة المتحف، م(  4)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين 1-11/7(، العزيز للرافعي )17/54انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )  (5)

 (.6/422للنووي )
 (.6/422(، روضة الطالبين للنووي )11/1انظر: العزيز للرافعي )(  6)
 في ) (: ]يكون[.(  7)
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 ؟(2)المدََّعى عليه (1)المدَِّعي كبينة يقيمها المدَِّعي  أو كإقرار
م بينة  افعلى األول: تـُْعَرض رجاء أن ينكل  فيحلف المدَِّعي ويكون كما لو أق

  وصحح الغزالي (3)وعلى الثاني: فيه وجهان: أوفقهما لكالم األكثرين أنَّها ال تُعَرض
 .(5)  هذه طريقة الجمهور(4)خالفه

هما  إذا لم َيُكن له بينة ب وقال الفوراني: "سماع الدَّْعوى بالخطأ وشبه العمد 
إن قُلنا: يُقبل ُسمَعت  وإال  (7)إقراره باإلتالف هل يقبل؟ (6)/ف في أنَّ ينبني على الخال

 .(1)انبنى على أنَّ اليمين المردودة كالبينة  فتسمع وإال فال"
ونقل الرافعي هذا عن بعضهم مطلقاً  وقال: "وُيحمل هذا على ما ذكره األولون  

  .(٩)فإنَّهم اتفقوا على أنَّه لو كانت له بينة ُسمَعت"
  والماوردي أطلق في سماع الدَّْعوى عليه بالقتل (12)قُلُت: وكذا قيده الفوراني

                                  
قر الشححححيء يقر قراراً إذا ثبا، واصححححطاحاً: إخبار عن حق : لغة: اإلثبات، من قولهم: اإلقرار(  1)

(، معني 5/7٩ثححابححا على المخبر، ويسححححححححححححححمى اإلقرار اعترافححاً. انظر: النجم الوهححاا للححدميري )
 (.13/3٩6(، تاا العروس للزبيدي )2/321المحتاا للشربيني )

(، 7/527الطالبين للنووي ) المعتمد: أنَّ اليمين المردودة كاقرار المدََّعى عليه. انظر: روضححة(  2)
 (.4/552تحفة المحتاا للهيتمي )

 (.6/422وهو المعتمد. انظر: روضة الطالبين للنووي )(  3)
 (.6/3٩7انظر: الوسيط للغزالي )(  4)
(، العزيز للرافعي 6/3٩7(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )17/54انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )(  5)

 (.6/422(، روضة الطالبين للنووي )11/1)
 ./ب(71)نهاية اللوحة (  6)
يني عدم القبول. انظر: مغني المحتاا للشحححححححححححححرب في الفتوى المعتمد: أنَّه يقبل؛ لكن المختار(  7)

 (.2/21٩(، تحفة المحتاا للهيتمي )2/1٩4)
 (.571) البن الرفعة (، المطلب العالي11/423انظر: كفاية النبيه البن الرفعة )(  8)
 (.11/1للرافعي ) انظر: العزيز(  9)
 (.424-11/423انظر: كفاية النبيه البن الرفعة ) ( 11)
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 .(1)الخطأ قولين من غير فرق بين وجود لوث أم ال
  ويظهر (2)وأفهم كالم الغزالي إشعار بأنَّ الخصومة تنقطع في الحال دون المآل

 .(3)بينةإال ال انقطاعها في المآل أيضاً  فليس له تحليفه بعد ُرشده وال تنفعه
ولو أقرَّ بالجناية  وقُلنا: ال يُقبل إقراره  فانفك الحجر عنه  ففي المطالبة بأرشها 

؛ فإن قُلنا: (4)ال يطالب  ويجب عليه فيما بينه وبين الله تعالى وفاه أصحهما:قوالن: 
 يُطالب فكان المَقر به دية الخطأ  فهل ابتداء األجل من وقت اإلقرار أو من وقت فك

  وينبغي أن يُقال على األول أنَّه من وقت القتل؛ (5)الحجر؟ فيه وجهان  قاله الماوردي
 .(6)فإنهَّ ابتداء األجل في حق غيره على المذهب

معاملٍة  وقُلنا: بالصحيح أنَّ شراؤه في الذمة باطل  لم يُؤاخذ به  (7)ولو أقرَّ بدين
  .(1)بعد َفكِّه على الصحيح أيضاً 

                                  
 (.13/51انظر: الحاوي للماوردي )(  1)
 (.6/3٩7أي: قوله في الوسيط ]فتنقط  الخصومة في الحال[. انظر: الوسيط للغزالي )(  2)
 (.574يدي )انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد الهادي الرش(  3)
(، 325-1٩/324(، كفححايحححة النبيححه البن الرفعحححة )17/54انظر: نهحححايححة المطلحححب للجويني )(  4)

 (.575-574) المطلب العالي البن الرفعة
 (.13/31انظر: الحاوي للماوردي )(  5)
(، وانظر: التهحححح يححححب للبغوي 576قححححالححححه ابن الرفعححححة. انظر: المطلححححب العححححالي البن الرفعححححة )(  6)

 (.4/121مغني المحتاا للشربيني )(، 7/1٩6)
ودان هو أي استقري  : الدال والياء والنون، أصل واحد وهو جنس من االنقياد وال ل،ينالدَّ (  7)

 ته وأقرضني.قرضفهو دائن أي عليه دين، وداينته: أ
بن فارس وته. انظر: مقاييس اللغة الواصحححطاحاً: كل ما يثبا في ال مة من مال بسحححبب يقتضحححي ثب

(، معجم المصحححححححححطلحات واللفاظ الفقهية 112(، مختار الصححححححححححاح للرازي )322-2/31٩)
 (.٩5-2/٩4لمحمود عبد المنعم )

 (.575(، المطلب العالي البن الرفعة )257انظر: منهاا الطالبين للنووي )(  8)
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 فرعان 
ه بينة   ثم إن قَامت ب: ُتسمع دعوى القتل على المحجور عليه بالَفَلساألول

مستحق المال الغرماء  وإن  (1)مأو كان هناك لوث وحلف المدَِّعي  فهو كغيره  ويزاحِ 
لم تكن بينة وال لوث  حلف الـُمفِلس؛ فإن نكل  حلف المدَِّعي واستحق القصاص إن  

 .(2)كان المدََّعى قتالً يوجبه
لروياني: "فإن عفا الولي على ماٍل  ثـََبت  ومزاحمته الغرماء به ينبني على أنَّ قال ا

كما لو أقرَّ  (3)يمين الرد بعد النكول كالبينة فيزاحم  أو كاإلقرار فيكون فيهما قوالن؟
بعين ماٍل في يده أو بديٍن أسنده إلى ما قبل الحجر  وإن كان المدََّعى قتل خطأ أو 

ه ية باليمين المردودة  وتكون على عاقلته  إن جعلناها كالبينة  وعليشبه عمد  تثبت الد
  قال الرافعي: "ومنهم (4)إن جعلناها كاإلقرار  وفي مزاحمة المدَِّعي الغرماء بها قوالن"

 .(5)من يُطلق وجهين من غير بناٍء على األصل المذكور"
م قسِ ُسِمَعت ويُ   قال البغوي: "إن كان لوث  الثاني: دعوى القتل على العبد

ى قتل عمد  وأوجبنا القصاص بالقسامة  وإن كان المدََّعى قتل عَ المدَّعي  ويقتص إن ادَّ 
خطأ  تعلقت الدية برقبته  وإن لم َيُكن لوث  فدعوى القتل الموِجب للقصاص تكون 

 .(7)  وسيأتي تمام الكالم في الدعاوى(6)على العبد  والموِجب للمال تكون على السيد"

                                  
من زحم، والزاء والحاء والميم أصل يدل على انضمام في شدة. يقال: زحمه يزحمه،  :يزاحم(  1)

 (.12/262(، لسان العرب )4/21٩وازدحم الناس. انظر: ته يب اللغة للهروي )
(، أسححححححححححححححنى المطحححالحححب 6/422(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي )11/1انظر: العزيز للرافعي )(  2)

(4/٩7.) 
 (.4/552انظر: تحفة المحتاا للهيتمي )لمردودة كاقرار المدََّعى عليه.االمعتمد: أنَّ اليمين (  3)
 (.423-6/422(، روضة الطالبين للنووي )11/1انظر: العزيز للرافعي )(  4)
 (.11/1انظر: العزيز للرافعي )(  5)
(، روضحححححححة الطالبين 11/٩(، وانظر: العزيز للرافعي )236-7/235انظر: الته يب للبغوي )(  6)

 (.4/٩7(، أسنى المطالب لألنصاري )6/423ي )للنوو 
 /أ(.35) 12انظر: مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسخة المتحف، م(  7)
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عوى عما يُناقضها ويُكذبهاال  .(1)شرط الخامس: سالمة الدَّ
 وفيه مسألتان:

ى آخر أنَّه   ثم ادََّعى عللو ادََّعى على انساٍن أنَّه انفرد بقتل ُمورثه (2)/األولى:
  ثم إن لم َيكن (3)شاركه فيه أو انفرد به  لم ُتسمع الدعوى الثانية؛ ألنَّ األولى ُتكذبها

  فلو صدَّقه الثاني (5)إليها (4)م يمض حكٌم  فال يُمكَّن من ]الَعود[أقسم على األولى ول
 في دعواه  فوجهان:

 أحدهما: ال نؤاخذه بِـُموِجب تصديقه.
أنَّا نؤاخذه به  الحتمال َكذب المدَِّعي في األولى غلطًا أو قصداً   وأصحهما:
 .(6)وِصدقُُه في الثانية

ف وإن لم يتقدمها إقرار  لكن ليس له الحلومقتضى هذا: أن ُتسَمع الدَّعوى عليه 
كان هناك لوث وال إقامة البينة عليها  إن أنكر  وأمَّا تحليفه؛   (7)بهذه الدَّعوى ]إذا[

فينبني على أنَّ يمين المدعي بعد نكول المدََّعى عليه كاإلقرار  فيكون له ذلك أو كالبينة 

                                  
(، روضححححححححححححححححححة الطححححالبين للنووي 11/٩(، العزيز للرافعي )6/3٩7انظر: الوسححححححححححححححيط للغزالي )(  1)

(6/423.) 
 ./أ(71)نهاية اللوحة (  2)
(، روضحححححة الطالبين للنووي 11/٩(، العزيز للرافعي )17/33انظر: نهاية المطلب للجويني ) (  3)

 (.4/127(، تحفة المحتاا للهيتمي )6/423)
 في ) (: ]القود[.(  4)
(، أسححححححححححححححنى المطحححالحححب 6/423(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي )11/٩انظر: العزيز للرافعي )(  5)

 (.4/143(، مغني المحتاا للشربيني )4/٩7لألنصاري )
( العزيز للرافعي 6/3٩7(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )17/33لمطلححححب للجويني )انظر: نهححححايححححة ا(  6)

 (.٩/11(، النجم الوهاا للدميري )6/423(، روضة الطالبين للنووي )٩/11)
 في )ز(: ]إن[.(  7)
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فيأتي الوجهان المتقدمان في   (2)ال  إال أن ُيالَحظ فائدة قطع الخصومة في الح(1)فال
 .(3)السفيه

ما إذا أخبر بشراء الثوِب بتسعين  ثم قال: بعتكه بما اشتريُت وربح كذا   ونظيره:
ه ثم قال: ُكنُت اشتريته بمائة؛ فإنَّه ال يُقبل وإن أقام بينة  إال أن ُيصدِّقه المشتري  فتلزم

  وهما كالوجهين هنا  وله تحليفه إن (4)زمهالزيادة وربحها  ونخير المشتري  وقيل: ال يل
في  (6)  وهناك وجٌه ثالث: أنَّه إن أبدى ]ُعذراً[(5)قُلنا: يمين الرد كاإلقرار  وإال فال

 .(7)اإلخبار حلف  وإال فال  والقياس مجيئه هنا
  

                                  
(، 7/527المعتمد: أنَّ اليمين المردودة كاقرار المدََّعى عليه. انظر: روضححة الطالبين للنووي )(  1)

 (.4/552هيتمي )تحفة المحتاا لل
-571انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسحححححححححححالة علمية بتحقيق عبد الهادي الرشحححححححححححيدي )(  2)

57٩.) 
 (.32٩) صفحةانظر: (  3)
المعتمد في ه ه المسحححححححألة: ]أنَّه إن صحححححححدَّقه المشحححححححتري صحححححححح البي ، وال تثبا الزيادة وللبائ  (  4)

به المشحححححححححححححتري، فله حاالن. أحدهما: أن ال يبين للغلط وجهاً، فا يقبل قوله، الخيار، وإن ك 
وال تسححححححم  بينته، وله تحليف المشححححححتري إن زعم علمه بصححححححدقه، الحال الثاني: أن يبين للغلط 

(، روضححححححححححححة الطالبين 327-4/326وجهاً، فتسححححححححححححم  دعواه للتحليف[. انظر: العزيز للرافعي )
 (.3/171للنووي )

 (.3/171: أنَّ له تحليفه. انظر: روضة الطالبين للنووي )المعتمد(  5)
 في ) (: ]عدداً[.(  6)
(، 322-5/2٩٩(، نهحححايحححة المطلحححب للجويني )215-5/214انظر: الححححاوي للمحححاوردي )(  7)

 (.57٩(، المطلب العالي البن الرفعة )327-4/326العزيز للرافعي )
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ير غ بإقباض المرهون  ثم ادََّعى أنَّ إقراره (1)وقد ذكروا فيما إذا أقرَّ بديٍن أو الراهن
 صحيح  وأراد تحليفه المَقُر له على ذلك  ثالثة أوجه:

فله ذلك  واال فال  فعلى هذا ُتسَمع دعواه إن قُلنا:  (2)ثالثها: إن ذَكر ]عذراً[
 .(4)(3)يمين الرد كاإلقرار

ولو كان أقسم وأخذ المال  فجاء آخر  وقال: إنَّ الذي أقسمَت عليه لم يَقُتل 
 ؛ فإن لم ُيصدقه المدَّعي لم يؤثر إقراره فيما جرى  وإن صدَّقه ُمورثك  وأنا الذي قتلته

 .(6()5)فعليه رد ما أخذه  وهل له الدعوى على الثاني والمطالبة؟ فيه قوالن
  

                                  
 : هو داف  الرهن، والمرتهن آخ ه،الراهن(  1)

، واصطاحاً: جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تع ر وفائهلغًة الثبوت والدوام، والرهن: 
تحرير ألفحححاظ التنبيحححه (، 35/122تححاا العروس للزبيححدي )أو جعححل المححال وثيقححة بحححدين. انظر: 

مغني المحتححححححاا للشححححححححححححححربيني  (،4/2٩3(، النجم الوهححححححاا للححححححدميري )1٩4-1٩3للنووي )
(2/15٩.) 

 في ) (: ]عدداً[.(  2)
المعتمححد: إن ذكر تححأويًا إلقراره، فلححه تحليفححه، وإن لم يحح كر تححأويًا، فوجهححان: أصحححححححححححححححهمححا: (  3)

 (.3/332ُيحلّبفه. انظر: روضة الطالبين للنووي )
ق ة علمية بتحقي(، المطلب العالي البن الرفعة، رسحححال527-3/526انظر: الوسحححيط للغزالي )(  4)

 (.  512عبد الهادي الرشيدي )
(، مغني 6/425المعتمد: له الدعوى على الثاني ومطالبته. انظر: روضحححححححححة الطالبين للنووي )(  5)

 (.4/143المحتاا للشربيني )
(، المطلحب العحالي البن الرفعة 6/254(، روضححححححححححححححة الطحالبين )11/11انظر: العزيز للرافعي )(  6)

 (.٩/11ا للدميري )(، النجم الوها 571)
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ره بما ليس بعمدٍ  فقد روى المزني:   الثانية: لو ادََّعى قتالً عمدًا، فاسُتفِسَر ففسَّ
  وهو (3): "أنَّه يقسم"(2)عواه  وروى الربيع  وهو مقتضى بطالن د(1)"أنَّه ال يُقسم"

   ولألصحاِب طُرق: (4)يقتضي أنَّها ال تبطل
أنَّ في بطالنها قولين  أصحهما: أنَّها ال تبطل  فيعتمد تفسيره  ويمضي  أشهرها:

 .(6)"أد: "البد من تجديد الدعوى بالخط  وقال ابن داو (5)حكمه
واية المزني على ما إذا استمر على دعوى   وحمل ر (7)القطع بهذا والطريق الثاني:

 .(٩)وفسره بالعمد فيما إذا ادعى الخطأ أو شبه العمد (1)العمدية  ويجريان

                                  
 (.331انظر: مختصر المزني )(  1)
ة ، ولححد سححححححححححححححنححالربي : هو أبو محمححد الربي  بن سححححححححححححححليمححان بن عبححد الجبححار بن كححامححل المرادي(  2)

ن من كتبه، وحدث عنه وعن ابالشافعي وحمل عنه الكثير وروى األم واليرها  الزمهحححح(، 174)
وهب، وشعيب بن الليث، وروى عنه أبو زرعة، وأبو حاتم الرازيان، وأبو داود، توفي في شوال 

(، طبقات الشحححححححافعية 1/111هححححححححححححححححححححح(. انظر: ته يب األسحححححححماء واللغات للنووي )272سحححححححنة )
 (.1/32) لإلسنوي(، طبقات الشافعية 134-2/131للسبكي )

 (.7/231) انظر: األم للشافعي(  3)
(، روضحححححححححححححححححة 12-11/٩(، العزيز للرافعي )5٩-17/51انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )(  4)

 (.٩/11(، النجم الوهاا للدميري )6/423الطالبين للنووي )
(، تحفة المحتاا للهيتمي 6/423(، روضححة الطالبين للنووي )11/12انظر: العزيز للرافعي )(  5)

 (.4/٩7)(، أسنى المطالب لألنصاري 4/121)
(، 515انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسحححححححححححالة علمية بتحقيق عبد الهادي الرشحححححححححححيدي )(  6)

 (.4/144مغني المحتاا للشربيني )
 أي: بالقول األصح في الطريق األول: وهو أنَّها ال تبطل. (  7)
 أي: الطريقان.(  8)
(، روضححححححححححححححة الطالبين 12-11/٩(، العزيز للرافعي )37-13/36ححاوي للماوردي )الانظر: (  9)

(، المطلب العالي البن 42٩-11/421(، كفحاية النبيه البن الرفعة )424-6/423للنووي )
 (.514الرفعة )
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َيكن للجاني عاقلة تحمل عنه الدية وكان هو يتحملها   (1)/وقال الماوردي: "إن لم
ة  وُحِكَم له بدية الخطأ دون العمد  وإن كانت له أقسم الولي على الدعوى دون الصف

عاقلة تتحملها  نُِظر؛ فإن رجع عن الدعوى إلى الصفة  لم َيكن له أن يُقِسم على 
الدعوى وال على الصفة  وإن لم يرجع عنها إلى الصفة  أقسم على الدعوى دون الصفة  

 .(2)وُحِكَم له بدية الخطأ دون العمد"
  ثم فسره بما هو خطأٌ محض  وقُلنا هناك: بطريقة القولين  عمدولو ادََّعى شبه ال

  (5()4)القولين  والثاني: القطع بأنَّ الدعوى ال تبطل (3)فهنا طريقان  أحدهما: ]إجراء[
 .(6)وبه قال الماوردي

 بأخذ   ثم قال: ظلمتهُ قلتهالثالثة: لو ادََّعى القتل وأخذ المال منه أو من َعا
هذا المال  أو أخذته باطاًل  أو الذي أخذته َحراماً  ُسِئَل عنه؛ فإن قال: كَذْبُت في 

  ال أرى أخذ المال بيمين (7)الدعوى  اْسُترِدَّ منه ما أخذه  وإن قال: أردتُّ أني حنفيٌّ 
 .(1)نال إلى مْذهب الخصَميْ المدَِّعي  لم ُيْستَـَردَّ؛ ألنَّ األمر في ذلك إلى رأي الحاكم 

  

                                  
 ./ب(71)نهاية اللوحة (  1)
 (.13/36انظر: الحاوي للماوردي )(  2)
 في ) (: ]اخر[.(  3)
(، تحفة المحتاا 4/٩7صحححححاري )المعتمد: أنَّ الدعوى ال تبطل. انظر: أسحححححنى المطالب لألن(  4)

 (.4/121للهيتمي )
(، كفاية النبيه البن 424-6/423(، روضة الطالبين للنووي )11/12انظر: العزيز للرافعي )(  5)

 (.12-٩/11(، النجم الوهاا للدميري )42٩-11/421الرفعة )
 (.13/36انظر: الحاوي للماوردي )(  6)
 مه الله في الفقه.أي: على م هب اإلمام أبي حنيفة رح(  7)
(، روضحححححححححححححححححة الطححححالبين للنووي 11/12(، العزيز للرافعي )7/231انظر: األم للشحححححححححححححححححافعي )(  8)

 (.4/٩7(، أسنى المطالب لألنصاري )٩/12(، النجم الوهاا للدميري )6/424)
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 :وله نظائر
 عن ُكْفرِه  كافراً  َفُسِئلَ ال ابنه: لسُت أرثه؛ ألنَّه كان  ما إذا ماَت إنساٌن  فق منها:

له: لك ميراثه وأنَت مخطٌئ في ظنِّك  قال   فيقال (1)فقال: كان معتزليًا أو رافضياً 
: "وهذا   قال النووي(3)ُرُم الميراث"  َيحْ (2)الفوراني: "وعلى القول بتكفير أهل األهواء

 .(4)الوجه خطأ"
ْقَص  ثم قال: أخذتُه باطالً؛  (5)إذا قضى الحنفيُّ بشفعةِ  ومنها: الجوار  فأخذ الشِّ

 .(6)ألنَّي ال أرى بشفعة الجوار  لم ُيْستَـَردَّ منه
ح  فقال وارثه: ال أملكها؛ ألنَّها إذا مات عن جاريٍة واستولدها بالنكا  ومنها:

                                  
فء، وهو في اللغة بمعنى الترك، : أي على عقيدة الرافضححححححححححححححة، والرافضححححححححححححححة: من الر رافضححححححححححححححياً (  1)

والروافء كل جند تركوا قائدهم وانصحححححرفوا عنه، واصحححححطاحاً: يطلق على الطائفة ذات األفكار 
 ي عليحابة، وزعموا أنَّ الخافة فواآلراء االعتقادية ال ين رفضحححوا خافة الشحححيخين وأكثر الصححح

ظر: ة اليرهم بححاطلححة. انوذريتححه من بعححده بنص من النبي صححححححححححححححلى اللححه عليححه وسححححححححححححححلم، وأن خافحح
 (.1/344(، فرق معاصرة للعواجي )3/1271) الصحاح للجوهري

: هم أهل القبلة ال ين ال يكون معتقدهم معتقد أهل السححححححححححححححنة. انظر: التعريفات أهل األهواء(  2)
 (.٩5(، معجم لغة الفقهاء )42للجرجاني )

(، النجم الوهاا للدميري 6/424(، روضحححححححة الطالبين للنووي )11/12عزيز للرافعي )انظر: ال(  3)
 (.4/٩7(، أسنى المطالب لألنصاري )12/٩)

ين . انظر: روضة الطالبقط  به الجمهور: أنَّا ال نكفرهم(الصواب المنصوص، وال ي وقال: )(  4)
 (.6/424للنووي )

بضحححححم الشحححححين وإسحححححكان الفاء، سحححححميا ب لك لضحححححم نصحححححيب الشحححححريك إلى نصحححححيبه،  :الشحححححفعة(  5)
نظر: القديم على الحادث فيما ملك بعوي.حق تملك قهري يثبا للشححححححححححريك اواصححححححححححطاحاً:
 .(2/312، مغني المحتاا للشربيني )(21/213تاا العروس )

، النجم الوهاا للدميري (6/424(، روضححححححححححححححة الطالبين )11-11/12انظر: العزيز للرافعي )(  6)
 .(1-5/4، بدائ  الصنائ  للكاساني )(4/٩7(، أسنى المطالب لألنصاري )12/٩)
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 .(1)صارت أمَّ َوَلد  يـَُقال: هي مملوكتك وال تصير أمَّ ولد بذلك
كم الباطن  إذا ح لُّ قال الرافعي: "وجميع ما ذكرناه في الحكم الظاهر  وأمَّا الحِ 

الحاكم في مواضع الخالِف لَشْخٍص بخالف معتقده  كحكم الحنفيِّ للشافعيِّ بشفعة 
 .(2)لى ثبوته"  انتهىإثبوته خالٌف  وكالمهم هنا يميل  ر  ففيالجوا

  وهو جاٍر في وجوبه على المحكوم عليه باطناً  (4()3)وسيأتي في كتاب القضاء
  وفيه وجه ثالث: فارق بين أن يكون المحكوم (5)ونسبه اإلمام إلى جماهير الفقهاء

 .(6)ئه هنا  فال ينفذ  والظاهر مجيعليه عامياً  فينفذ الحكم في حقه باطناً  أو مجتهداً 
حرام؛ أنَّه مغصوب؛ فإن عيَّن المغصوب منه  لزمه تسليمه  ولو قال: أردُت بقولي:

إليه  وال رجوع له على المأخوذ منه  وإن لم يُعينه  فهو ماٌل ضائٌع؛ وفي انتزاعه منه 
 .(1)/  وجزم في الشامل بالمنع(7)خالٌف مشهورٌ 

  .(٩)َم: نِدْمُت على األيمان  لم يلزْمُه بهذا شيءولو قال بعد ما أقسَ 

                                  
(، النجم الوهاا للدميري 6/424(، روضحححححححة الطالبين للنووي )11/11انظر: العزيز للرافعي )(  1)

 (.4/٩7(، أسنى المطالب لألنصاري )12/٩)
 (.11/11انظر: العزيز للرافعي )(  2)
: الحكم بين الناس، وجمعه أقضححية كقباء وأقبية، وهو لغة: إحكام الشححيء وإمضححاؤه، القضححاء  ( 3)

واصححححححححطاحاً: فصححححححححل الخصححححححححومة بين خصححححححححمين فأكثر بحكم الله تعالى. انظر: مقاييس اللغة 
 (.4/4٩7(، مغني المحتاا للشربيني )134-12/133(، النجم الوهاا )٩٩/5)

 /أ(.1٩٩انظر: مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسخة المكتبة الوطنية )(  4)
 (.11/621انظر: نهاية المطلب للجويني )(  5)
(، المطلب العالي البن 7/4٩1(، روضححححححة الطالبين للنووي )13/1٩٩انظر: العزيز للرافعي )(  6)

 (.5٩2-51٩الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد الهادي الرشيدي )
(، أسحححنى المطالب 425-6/424(، روضحححة الطالبين للنووي )11/11انظر: العزيز للرافعي )(  7)

 (.4/٩1لألنصاري )
 ./أ(72)نهاية اللوحة (  8)
 (.4/٩1(، أسنى المطالب لألنصاري )6/425انظر: روضة الطالبين للنووي )(  9)
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 النظر الثاني في القسامة

 .(2): األَْيمان في الدِّماء التي تقع البداية فيها بجانب الـُمدَِّعي(1)وهي
والكالم فيها في أربعِة أمور: األول في محلِّها، ثم في كيفيتها، ثم في ُحكمها 

 .(3)وفائدتها، ثم فيمن يُ ْقِسم

 مر الأول: في محل ِّها.الأ

   فهذه ثالثة قيود:(4)وَضَبطَه الغزالي بأنَّه: قـَْتُل الحر في محل اللَّوث
فال قسامة في األموال وإن َعظُمت  وال في أروش األطراف وإن  أحدها: القتل،

َعَدَلت ديات  بل القول فيها قول المدََّعى عليه بيميٍن واحدة  سواء كان هناك لوٌث أم 
 .(5)أروش األطراف وجٌه ضعيف: أنَّ القسامة تـَثْـُبُت فيها ال  وفي

  فلو قـََتَل عبدًا وهناك لوٌث  وادََّعى سيده على (6)الثاني: مصادفة القتل الحر
 قتله  فهل يـُْقِسم؟ فيه طريقان: ُحٍر أو َعبد أنَّه

  فال الأنَّه على القولين في أنَّ العاقلة تتحمل بدله أم ال؟ إن قُلنا:  أشَهُرهما:
 .(7)َقسامة  وإن قُلنا: تتحمله  وهو الصحيح  أقسم السيد  وهو نصه

                                  
 أي: القسامة.(  1)
(، روضحححححححححححححححححححة الطححححححالبين للنووي 11/12يز للرافعي )(، العز 17/5نهححححححايححححححة المطلححححححب )انظر:(  2)

(6/427.) 
 (.627(، المطلب العالي البن الرفعة )11/13انظر: العزيز للرافعي )(  3)
 (.6/3٩1انظر: الوسيط للغزالي )(  4)
(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 11/14(، العزيز للرافعي )6/3٩1انظر: الوسححححححححححححححيط للغزالي )(  5)

 (.4/٩1ألنصاري )(، أسنى المطالب ل6/427)
 (.6/427(، روضة الطالبين للنووي )11/14انظر: العزيز للرافعي )(  6)
 (.331أي: هو المنصوص في المختصر. انظر: مختصر المزني )(  7)
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 .(2()1)والثاني: القْطُع به
تنفسخ  (3)وعلى هذا ُحْكم الـُمدبَـُّر والمستوَلَدة ُحْكم الِقنِّ  وكذا المكاَتب؛ ألنَّها

زول عنه   وقال الغزالي: "القن ي(5)  قال القاضي واإلمام: "ويموت رقيقاً"(4)بالموت
 .(7)بالموت" (6)]الّرِق[

  ثم إذا أقسم السيد؛ فإن كان المدََّعى عليه ُحرًا والمدََّعى به العمُد المحض
ُأِخَذت الديُة من ماله في الحال  وإن كان خطًأ أو شبه عمد  ُأِخَذت من عاقلته في 

  ]ففي القصاص به العمد المحض؛ فإن كان المدََّعى (٩)اً   وإن كان عبد(1)ثالث سنين
  أو  (11)  وإن منعناه  وهو الصحيح[(12)القوالن اآلتيان في ثبوت القصاص بالقسامة

 .(12)كان المدََّعى به خطأً أو شبه عمد  تعلقت القيمة برقبة العبد
لقسامة ال َتجري في األطراف  ما لو ُجرَِح مسلماً  فارتد وعلى المذهب في أنَّ ا

                                  
م.(  1)  أي: القط  بأنه يُقسب
(، البيحححان للعمراني 7/221(، التهححح يحححب للبغوي )17/34انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )(  2)

 (.421-6/427(، روضة الطالبين للنووي )11/14، العزيز للرافعي )(13/245)
 أي: الكبَتابة.(  3)
(، العزيز للرافعي 7/221(، التهحححح يححححب للبغوي )17/34انظر: نهححححايححححة المطلححححب للجويني )(  4)

 (.6/421(، روضة الطالبين للنووي )11/14)
 (.611) عالي البن الرفعة(، المطلب ال17/34أي: المَكاَتب. انظر: نهاية المطلب )(  5)
 (.  7/223في النسختين ]الملك[، والحُمثْحَبا من الوسيط للغزالي )(  6)
 (.7/223انظر: الوسيط للغزالي )(  7)
 (.6/421(، روضة الطالبين للنووي )11/14العزيز للرافعي )(، 7/221انظر: الته يب )(  8)
 أي: المدعى عليه.(  9)
 (.3٩7) صفحةانظر: (  11)
 ساقٌط في )ز(.(  11)
 (.6/421(، روضة الطالبين)11/14(، العزيز للرافعي )7/22٩انظر: الته يب للبغوي ) ( 12)
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 .(1)ثم مات بالسراية  أنَّ القسامة ال َتجري  نص عليه
؛ ألنَّه بدُل بعِض (2)وقال في الوسيط: "إن قُلنا: الواجب بعُض الدية  َجَرت فيه

 .(3)الدم"
يه أن يُقِسم عليه  لوهو يقتضي أنَّا إذا قُلنا: َيستحق بقطع طرفه شيءٌ من الدية  فلو 

 .(4)وإن قُلنا: ال يجُب فيه شيٌء منها  وإن استحق عوضاً عن طرفه  فال قسامة
م في الِجراح ذِْكُر ِخالٍف في وجوب القصاص في الجرح الواقع في قدَّ وقد تَ 

  (6)؛ فإن لم نُوجبه  فهل يجب عليه ُغرم؟ فيه وجهان: فإن قُلنا: يجب(5)اإلسالم
أقُل األمرين من أرِش الجراحة ودية النفس  وقال اإلصطخري: "الواجب فالمنصوص: أنَّه 

 .(٩)ال يستقيم القول بالقسامة (1)/  وعلى القولين(7)أرش الجناية مهما بلغ"
  َجَرت فيه (12)ولو عاد إلى اإلسالم ثم مات بالسراية؛ فإن أوجبنا فيه القصاص

                                  
(، العزيز للرافعي 17/45(، وانظر: نهاية المطلب للجويني )331انظر: مختصحححححححححححر المزني )(  1)

 (.4/٩1مطالب لألنصاري )(، أسنى ال6/427(، روضة الطالبين للنووي )11/14)
 أي: القسامة.(  2)
 (.6/3٩1انظر: الوسيط للغزالي )(  3)
 (.612-611) انظر: المطلب العالي البن الرفعة(  4)
 /ب(.151) ٩انظر: مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسخة المتحف، م(  5)
-4/27ا للهيتمي )(، تحفة المحتا 6/111وهو المعتمد. انظر: روضحححححححة الطالبين للنووي )(  6)

21.) 
(، روضححححححححححححححححة 12/1٩2للرافعي )انظر: العزيز (، و 15/324يححة النبيححه البن الرفعححة )انظر: كفححا(  7)

 (.4/21(، تحفة المحتاا)612-611(، المطلب العالي البن الرفعة )6/111)الطالبين
 ./ب(72)نهاية اللوحة (  8)
 (.613-612انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  9)
(، تحفة 112-6/111المعتمد: أنَّه ال يجب القصحححححاص. انظر: روضحححححة الطالبين للنووي ) ( 11)

 (.4/21المحتاا للهيتمي )
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  وقال غيره: إن (1)انها وجهينالقسامة  وإن لم نوجبه  فقد أطلق الماوردي في جري
  جرت القسامة قطعاً  وإال فوجهان  المنصوص وجواب األكثرين: (2)أكملنا فيه الدية

 .(3)أنَّها تجري فيه  سواء طال زمن الردة أو قصر
قال اإلمام: "وَيظهُر أن تجب كفارٌة كاملة  إن قُلنا: أنَّ الجماعة إذا اشتركوا في 

م كفارة  وقد يـَُفرَّق  وإن قُلنا: يجب على كٍل من الشركاء القتل  وجب على ُكٍل منه
بالقسط  أمكن أن نُوِجب هنا بعُض الكفارة  على قدر الواجب من الدية  فالكفارة 

 .(5)(4)والقسامة يتساويان"
  وكذا (6)ويتحرر في القسامِة ثالثة أوجه  ثالثها: إن أكملنا الدية َجَرت  وإال فال

  .(7)ذمي فنقض العهد  ثم مات  أو جدد العهد ثم مات الحكم فيما لو َجرح

                                  
 (.13/21انظر: الحاوي للماوردي )(  1)
(، تحفة المحتاا 6/112وهو المعتمد أي: إكمال الدية. انظر: روضحححححححححححة الطالبين للنووي )(  2)

 (.4/21للهيتمي )
 سححححححام جرتح مسححححححلم ثم ارتد فمات بالسححححححراية فا قسححححححامة، ولو عاد إلى اإلالمعتمد: إذا ُجر (  3)

 (.6/427(، روضة الطالبين للنووي )11/14العزيز للرافعي )القسامة مطلقاً. انظر:
(، وانظر: المطلحححححب العحححححالي البن الرفعحححححة 47-17/46انظر: نهحححححايحححححة المطلحححححب للجويني ) ( 4)

(616.) 
(، مغني 4٩4حححد كفححارة. انظر: منهححاا الطححالبين للنووي )المعتمححد: أنححَّه يجحححب على كححل وا(  5)

 (.4/125(، تحفة المحتاا للهيتمي )4/142المحتاا للشربيني )
 (.611انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  6)
 (.6/427روضة الطالبين )(،11/14(،العزيز للرافعي )2/722تتمة اإلبانة للمتولي )انظر:(  7)
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  واللَّوث: َعالمةٌ تُقوي جانَب المدَِّعي ويـَْغُلُب على الظن : َمحُل اللَّوث(1)الثالث
صدقه  فيقوى باليمين  كاليد في األعيان  وعند انتفائه يكوُن اليمين في جانب المدََّعى 

 .(3): حالية  وإخبار(2)عليه  وهي نوعان

 الحالية، وفيها صور:  (4)النوع األول: القرينة
أن يُوجد القتيل في محلٍَّة منفصلٍة عن البلد الكبير  أو في قريٍة صغيرة   إحداها:

ادََّعى ولي  (5)أو حصٍن أو قبيلٍة  وبينه وبين أهلها عداوة  فهو لوٌث في حقهم  ]فإذا[
يرهم    بشرط أن ال ُيساكنهم غَ القتيل القتل عليهم أو على بعضهم  كان له أن يُقِسم

  وقيل الشرط: أن ال يخالطهم َغيرهم  حتى لو كانت القرية على الطريق (6)هذا الصحيح
 .(٩()1)غيرهم  فال لوث  هذا نصه (7)وكان يطرقها

                                  
 .أي: القيد الثالث(  1)
، وقرينة إخبار. انظر: الوسيط للغزالي )(  2)  (.6/3٩1أي: اللوث نوعان: قرينة حال 
(، 11/15(، العزيز للرافعي )6/3٩1(، الوسحححححححيط للغزالي )13/1انظر: الحاوي للماوردي )(  3)

 (.٩/13(، النجم الوهاا للدميري )6/421روضة الطالبين للنووي )
: أمر يشححححححححححححححير إلى واصححححححححححححححطاحححاً : لغححة: فعيلححة بمعنى المفححاعلححة، مححأخوذ من المقححارنححة، القرينححة(  4)

المطلوب، وقيحل: هي أمحارة ظحاهرة تقحارن شححححححححححححححيتحاً خفيحاً فتحدل عليه، وهي مأخوذة من المقارنة 
 (، المدخل الفقهي العام للزرقا174بمعنى المرافقة والمصححاحبة. انظر: التعريفات للجرجاني )

(2/٩36.) 
 ساقٌط في )ز(.(  5)
(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 11/15(، العزيز للرافعي )7/224انظر: التهححح يحححب للبغوي )(  6)

 (.4/121(، تحفة المحتاا للهيتمي )٩/14(، النجم الوهاا للدميري )6/421)
ها: اإلتيان مسححححاء، يقال: الطروق إتيان المنزل ليًا، : من الطرق، وله عدة معاني أحديطرقها(  7)

(، 3/44٩وذكر أن ذلك يقال بالنهار أيضاً، واألصل الليل. انظر: مقاييس اللغة البن فارس )
 (.2/371) المصباح المنير

 (.7/226انظر: األم للشافعي )(  8)
الطححالبين للنووي  (، روضحححححححححححححححة11/15(، العزيز للرافعي )13/56انظر: الحححاوي للمححاوردي )(  9)

(6/421.) 
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: "وُيشترط أن ُيجهل ذلك المخاِلط في صداقة المقتول  (1)قال ابن أبي عصرون
 .(2)من أهله  فكما لو لم يكن" أمَّا لو ُعِلَم أنَّه صديقه أو

وال فرق بين أن يكون األعداء أكثر من األصدقاء أو بالعكس  وخصَّهُ بعضهم بما 
 .(3)إذا كان األعداء أكثر

: "ومن اشترط عدم مخالطة َغيرهم لهم  ال َيشترط في أهل (4)قال صاحب الزوائد
 .(5)ِحلَّة أن يكون بينهم وبين القتيل عداوة"القرية والم

 .(6)وال فرق بين العداوِة الدنيوية والدينية إذا كانت َتحمل على االنتقام بالقتل
تفرُّق جماعٍة عن قتيٍل في الدار  كان قد دخلها عليهم ضيفاً  أو معهم  ومنها:

حصورون عن قَتيٍل ُبستاٍن  أو تفرق جماعة م (1)  أو في مسجٍد  أو ]في[(7)]لحاجة[

                                  
ي عصحححححححرون ب: هو عبد الله بن محمد بن هبة الله بن علي بن المطهر بن أابن أبي عصحححححححرون(  1)

هحححححححححححححححح(، تفقه أوالً على القاضححي المرتضححى ابن 4٩3ربي  األول سححنة ) ابن  أبي السححري، ولد في
 عنه أخ  الفقه شيخ اإلسام فخر الدين ابن عساكرارقي، و القاضي أبي علي الفو الشحهرزوري 

واليره، ومن تصحححححححححححانيفه صحححححححححححفوة الم هب على نهاية المطلب وكتاب االنتصحححححححححححار، توفي سحححححححححححنة 
 لإلسنوي(، طبقات الشافعية 134-7/132هححححححححححححححح(. انظر: طبقات الشافعية للسبكي )515)
 (.2٩-2/27(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )2/11-12)

(، المطلب العالي البن الرفعة، رسححححالة علمية بتحقيق 1٩/21انظر: كفاية النبيه البن الرفعة )(  2)
 (.4/144(، مغني المحتاا للشربيني )621عبد الهادي الرشيدي )

 (.621(، المطلب العالي البن الرفعة )1٩/21انظر: كفاية النبيه البن الرفعة )(  3)
بن أبي الخير العمراني. انظر: طبقات الشحححافعية للسحححبكي صحححاحب الزوائد: هو اإلمام يحيى ا(  4)

 (.1/266) لإلسنوي(، المهمات 7/336-337)
 (.1٩/2٩(، كفاية النبيه البن الرفعة )1/266) لإلسنويانظر: المهمات (  5)
 (.4/144(، مغني المحتاا للشربيني )٩/15انظر: النجم الوهاا للدميري )(  6)
 (.6/421لمثبا من روضة الطالبين للنووي )ساقٌط في النسختين، وا(  7)
 ساقٌط في )ز(. ( 8)
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ب بئٍر لالستقاء  أو على با (1)س[أاء  أو طريٍق  أو ازدحموا على ]ر بينهم في صحر 
أن يكون بينه  (3)/  فهو لوث  وال يشترط(2)[آخر مضيقالكعبة أو في الطواف أو في ]

 .(4)وبينهم عداوة
يـَُتصور  قال الرافعي: "وكان اإلشارة بكونهم محصورين  إلى أنَّهم بحيث لو كانوا ال

اجتماعهم عليه  فال ُتسمع الدَّعوى عليهم  وال يـَُمكَّن من القسامة كما َمرَّ  ولو ازدَحَم 
الجْمُع الذين ال يُتصوَّر اجتماَعهم على القتل في مضيق وَتفرَّقوا عن قتيل  فادعى الوليُّ 

 .(5)من القسامة" نالقتل على عدٍد منهم يُتصوَّر اجتماعهم عليه  فينبغي أن يُقَبل ويـَُمكَّ 
إذا تقابل صفان يتقاتالن  وتفرقوا عن قَتيٍل من أحد الصفين؛ فإن  ومنها:

  أو كان َيِصُل سالُح أحد الصفين الى اآلخر  إمَّا برمٍي أو طعٍن أو ضرب  (6)التحموا
 .(1)الصف اآلخر (7)فهو لوٌث في حقِّ ]أهل[

ِصُل دون سهام أصحاب القتيل  وخصَُّه الماوردي: "بما إذا كانت سهام أعدائه تَ 
: "فلو استوى حاُل الطائفتين في (12)  قال(٩)أو كانوا متبوعين بعد االختالط ال تابعين"

                                  
 في ) (: ]أرش[.(  1)
 [.مضيقآخر ] ، والصحيح الموافق للسياقفي النسختينهك ا (  2)
 ./أ(73)نهاية اللوحة (  3)
(، المطلب العالي البن 6/421(، روضححححححححححححة الطالبين للنووي )11/15انظر: العزيز للرافعي )(  4)

 (.4/12٩(، تحفة المحتاا للهيتمي )٩/15(، النجم الوهحاا للدميري )623-262الرفعحة )
 (.11/17انظر: العزيز للرافعي )(  5)
: من االلتحام، يقال التحم الجيشححححان: إذا اشححححتبكا واختلطا. انظر: اإلفصححححاح في فقه التحموا(  6)

 (.2/11٩عجم الوسيط )(، الم1/625اللغة للصعيدي )
 ساقٌط في ) (.(  7)
(، روضحححححححححححة الطالبين للنووي 11/15(، العزيز للرافعي )5/571انظر: المه ب للشحححححححححححيرازي )(  8)

 (.٩/15(، النجم الوهاا للدميري )6/421)
 (.624(، المطلب العالي البن الرفعة )13/12انظر: الحاوي للماوردي )(  9)
 أي: الماوردي.(  11)
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   فوجهان: (1)الحال
: وقال الوجه الثانيأنَّه لوٌث في حقهم دون أصحابه  أحدهما: قول البغداديين  

 .(2)البصريون هو لوٌث في َحقِّ الفريقين"
  وال (3)وا ولم َيكن سالٌح َيصُل  فاللَّوُث في حق أهل َصفِِّه خاصةوإن لم يلتحم

 .(4)فرق بين أن يُوجد القتيل في َصف نفسه  أو في صف الخصم  أو بينهما
بالدم  أو  (5)أن يُوجد قَتيٌل في الصحراء  وعنده رُجٌل بيده سالٌح متلطِّخ ومنها:

  فلو كان بقربه سُبٌع أو رُجٌل (7()6)ل طرياً على َيدِه أثره  فهو لوٌث في حقه إذا كان القت
آخر مولي َظهَره  أو ُوِجَد أثر قَدٍم أو ترشيش دم في غير الجهة التي فيها الرجل  لم 

 .(1)َيكن ذلك لوثاً في حقه
كذا قالوه؛ فإن أرادوا أنَّه ال يَنفرد باللَّوث فظاهر  وإن أرادوا أنَّه ال يَثبت في حقه 

                                  
 (.13/12ن يناله ساح أصحابه وساح أعدائه. انظر: الحاوي للماوردي )أي: أ(  1)
 (.13/12انظر: الحاوي للماوردي )(  2)
(، النجم الوهاا للدميري 6/421(، روضحححححححة الطالبين للنووي )11/15انظر: العزيز للرافعي )(  3)

 (.4/145(، مغني المحتاا للشربيني )15/٩)
 (.11/17انظر: العزيز للرافعي )(  4)
: اسححححححححححححححم مفعول من لطخ، يقحال: لطخحه يلطخحه لطخحاً: لوثححه، وتلطخ تلوث، ويقححال: متلطخ(  5)

(، تاا 1/432) الصححححححححاح للجوهريلطخه بك ا لطخاً فتلطخ به: أي لوثه به فتلوث. انظر: 
 (7/335العروس للزبيدي )

(، 6/2412) الصحاح للجوهري: أي الء بيّبن الطراوة، والطري: الشيء الغء. انظر: طرياً (  6)
 (.3/454مقاييس اللغة البن فارس )

(، العزيز للرافعي 7/224(، التهحححححح يححححححب للبغوي )5/571انظر: المهحححححح ب للشححححححححححححححيرازي )(  7)
 (.4/٩1) (، أسنى المطالب لألنصاري6/421(، روضة الطالبين للنووي )11/15)

(، العزيز للرافعي 7/225(، التهححححح يحححححب للبغوي )12-13/٩انظر: الححححححاوي للمحححححاوردي )(  8)
 (.4/٩1(، أسنى المطالب لألنصاري )6/421(، روضة الطالبين للنووي )11/15)
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 .(1)نظرلوٌث أصاًل  ففيه 
  قال الرافعي: "وليس (2)ولم َيشترط في الوجيز تـََلطُّخ السكين والثوب بالدم

 .(3)ببعيد"
وأُلِحَق بهذه الصور ما ُيشابهها: كما لو رأينا رجاًل على بـُْعٍد يـُحرِّك يده  ِفْعَل 

؛ فإنَّه لوٌث في (4)الضارب بالسيف أو السكين  ثم وجدنا في ذلك الموضع ]قتياًل[
 .(5)هَحقِّ 

 .(6)وليس من اللوث  أن يقول المجروح: جرحني أو قتلني فالن  أو دمي عند فالن
؛ فإذا َشهد عدٌل واحٌد؛ بأنَّ فالنًا قَتل فالناً  اإلخبار (7) النوع الثاني: ]قرينة[

 .(1)فهو لوث
وقال المتولي: "ينبني على الخالف في مسألة الشاهد واليمين  في أنَّ الحكم 

فعلى األول: َيُكون لوثاً   (٩)دةِ واليمين ُمَرِجَحة  أو يقع باليمين  أو يقع بهما؟يقع بالشها
                                  

 (.624قاله ابن الرفعة. انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  1)
 (.2/15٩انظر: الوجيز للغزالي )(  2)
 (.11/17أي: ليس ببعيد أن ال يشتر  ذلك. انظر: العزيز للرافعي )(  3)
 في ) (: ]قتًا[.(  4)
(، كفاية النبيه البن الرفعة 6/42٩(، روضحححححة الطالبين للنووي )11/15انظر: العزيز للرافعي )(  5)

 (.4/٩٩(، أسنى المطالب لألنصاري )4/145(، مغني المحتاا للشربيني )32/1٩)
(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 11/16(، العزيز للرافعي )6/3٩1وسححححححححححححححيط للغزالي )انظر: ال(  6)

 (.4/146(، مغني المحتاا للشربيني )6/42٩)
 ساقٌط في ) (.(  7)
(، التهححححح يحححححب للبغوي 6/3٩1(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )13/12انظر: الححححححاوي للمحححححاوردي )(  8)

(، النجم الوهحححاا 6/42٩(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي )11/16(، العزيز للرافعي )7/225)
 (.٩/15للدميري )

(، 7/433المعتمد: أنَّ القضححححححاء يق  بالشححححححاهد واليمين معاً. انظر: روضححححححة الطالبين للنووي )(  9)
 (.4/374أسنى المطالب لألنصاري )
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 .(1)وعلى اآلَخَرين: ال َيكون لوثاً  لكن يحلف المدَِّعي مع َشاهده  وال يَثُبت القصاص"
قال الرافعي: "ثم إن َشهد العدل الواحد بعد دعوى المدَِّعي  فاللَّوث حاصل  وإن 

أن يُْكتَـَفى به؛ لُحُصول اللوث  وال ُيجَعل  (2)/دل على الدعوى  فينبغيتقدم َقول الع
  وكذا قاله (4)بالدْعَوى" (3)سبيله سبيل الشهادة المخصوصة بمجلس الُحْكم ]المسبوقة[

 .(6()5)اإلمام
 .(7)وعن ابن داود: "أنَّ في االكتفاء بصيغة اإلخبار  وجهين"

قتل؛ فإن كان يُوجب القصاص  كان لوثاً  وقال الماوردي: "إذا شهَد العدل بال
فيحلف الورثة معه خمسين يميناً  وإن كان يُوجب المال  لم يكن لوثاً  ويحلف الوارث 

 . (٩)  إال أنَّه لم ُيصرح بأنَّه ليس بلوث  وكذا قاله البندنيجي(1)معه يميناً واحدة"
واحداً؛ فإن أراد أن يْحسبه لوثاً  وما كان ه إذا أقام شاهداً م عنهم: "أنَّ وروى اإلما

اللَّوث ثبت بجهٍة أخرى عند القاضي  فيحلف خمسين يميناً  وإن أراد أن ال يجعله 
 .(12)لوثاً  ويحلف على قياس اليمين مع الشاهد  فله ذلك"

                                  
 (.661-2/666انظر: تتمة اإلبانة للمتولي، رسالة علمية بتحقيق عبد الرحيم الحارثي )(  1)
 ./ب(73)ة نهاية اللوح(  2)
 (.11/17في النسختين ]المستوفية[، والمثبا من العزيز للرافعي )(  3)
 (.11/17انظر: العزيز للرافعي )(  4)
 (.1٩/34(، وانظر: كفاية النبيه البن الرفعة )17/11نظر: نهاية المطلب للجويني )( ا5)
وى ء تقدما شححححهادته على الدعالمعتمد: أنَّ شححححهادة العدل؛ بأنَّ زيداً قتل فاناً، لوٌث، سححححوا(  6)

 (.4/12٩(، تحفة المحتاا للهيتمي )6/42٩أو تأخرت. انظر: روضة الطالبين للنووي )
 (.1/26٩) لإلسنويانظر: المهمات (  7)
 (.1٩/33(، وانظر: كفاية النبيه البن الرفعة )13/12انظر: الحاوي للماوردي )(  8)
 (.631(، المطلب العالي البن الرفعة )42-1٩/14انظر: كفاية النبيه البن الرفعة )(  9)
 (.17/15انظر: نهاية المطلب للجويني )(  11)
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  فال فائدة اً : "وفيه اضطراب  فإنَّا إن قُلنا: َيحِلف مع الشاهد خمسين يمين(1)قال
للتقسيم  وإن قُلنا: يمينًا واحدة  والقتل خطأ  فال معنى له  ويكفيه يمين واحدة إذا 
َرِغَب في أن يحلفه القاضي  نعم إن كانت الدَّعوى قتاًل عمداً  وقُلنا: أيمان القسامة 

 نتُثِبت القصاص  فبالشاهد الواحد نـُْثِبُت اللَّوث؛ فإن أراد القصاص حلف خمسين  وإ
 .(2)اقتصر على يمين  لم نـُْثِبت القصاص  وفي المال تردد يأتي"

وهو إشارةٌ إلى وجهين  في أنَّه إذا أقام شاهداً واحداً  هل يحلف معه يميناً واحدة 
إذا  اقال: ولعلهما مبنيان على قولين فيم   أم البد من خمسين؟في الخطأ وشبه العمد

 (4()3)لم يكن لوث  ونكل المدََّعى عليه  هل يحلف المدَِّعي يميناً واحدة أو خمسين؟
لى األول: ال عويظهر لكونه شهادة بالقتل يحلف معه وكونه لوثاً فائدة  وهو أنَّه 

استدعائها ويحتاج المدَِّعي إلى تصديقه في يمينه  وعلى الثاني: تجوز الشهادة قبل 
 .(5)يجوز أن يكون قوله بطريق اإلخبار في وجهالحكم بالعكس  و 

ولو َشهد جماعٌة ممن تُقَبُل روايتهم؛ كالعبيد والنسوة الثقات  بالقتل؛ فإن جاؤوا 
 فوجهان:   أو مجتمعين  (6)متفرِّقين  فهو لوث

 وهو المنصوص أنَّه ليس بلوث. أشهرهما:

                                  
 أي: اإلمام.(  1)
-1٩/33(، وانظر: كفاية النبيه البن الرفعة )16-17/15انظر: نهحايحة المطلب للجويني )(  2)

 (.632-62٩(، المطلب العالي البن الرفعة )34
م  الشحححاهد خمسحححون يميناً، وك لك إذا نكل المدَّعى عليه ولم المعتمد: أنَّ المدَّعي يحلف (  3)

(، 25-٩/24(، النجم الوهاا للدميري )6/431يكن لوث. انظر: روضححححححة الطالبين للنووي )
 (.4/113تحفة المحتاا للهيتمي )

 (.631-632قاله ابن الرفعة. انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  4)
 (.632) المطلب العالي البن الرفعةانظر: قاله ابن الرفعة. (  5)
(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 11/16(، العزيز للرافعي )7/225انظر: التهححح يحححب للبغوي )(  6)

 (.٩/16(، النجم الوهاا للدميري )6/42٩)
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 .(2()1)وثانيهما: أنَّه لوث  وهو أقوى عند الرافعي
  وضبطه (3)اإلمام عنهم: "أنَّه ]ُيشترط أن يكونوا عددًا يـَبـُْعد عن التواطؤ وحكى

 .(5)"(4)بعدٍد يَقُرُب من حد التواتر
 . (7)مجيئهم مجتمعين أو متفرقين  وكالم جماعة يأباه (6)ومقتضاه  أن ال فرق بين[

ذا قاله   وك(1)فقد قال البغوي: "شهادة اثنين من العبيد والنسوة  كشهادة الجميع"
  وأمَّا شهادُة واحد من العبيد والنساء  فقال الغزالي: "األقيس أنَّه (٩)الماوردي في النسوة

 .(12()11)  وقال: "إنَّ اإلمام حكاه عن بعضهم واختاره"(12)لوث"
                                  

(، 6/42٩(، وانظر: روضحححححححححة الطالبين للنووي )11/16وهو المعتمد. انظر: العزيز للرافعي )(  1)
 (.4/112) تحفة المحتاا للهيتمي

(، كفاية النبيه البن الرفعة 6/42٩(، روضحححححة الطالبين للنووي )11/16انظر: العزيز للرافعي )(  2)
 (.4/145(، مغني المحتاا للشربيني )34/1٩)

م أي وتواطؤه: مصحححححححححححححححدر تواطححأ وهو الموافقححة، يقححال: تواطححأ القوم على األمر توافقوا، التواطؤ(  3)
، شحححرح نخبة الفكر (2/1241(، المعجم الوسحححيط )152. انظر: معجم لغة الفقهاء )توافقهم
 .(171للقاري )

و هو ال ي يرويه جم  يسححتحيل في العقل تواطؤهم على الك ب، أ: لغًة التتاب ، وهو: التواتر(  4)
ير قصحححححد،عن مثلهم من أول السحححححند إلى منتهاه، ويكون منتهى خبرهم وقوعه منهم اتفاقاً من ال

 (.3٩-37نزهة النظر البن حجر )(، 2/647) المصباح المنير. انظر: الحس.
(، وانظر: المطلححب العححالي البن الرفعححة، 12-11-17/12انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  5)

 (.633رسالة علمية بتحقيق عبد الهادي الرشيدي )
 ساقٌط في ) (.(  6)
 (.633قاله ابن الرفعة. انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  7)
 (.633(، وانظر: المطلب العالي البن الرفعة )7/225انظر: الته يب للبغوي )(  8)
 (.13/12انظر: الحاوي للماوردي ) ( 9)
 (.6/3٩1انظر: الوسيط للغزالي )(  11)
 (.714مية بتحقيق عبد الرحمن القحطاني )انظر: البسيط للغزالي، رسالة عل(  11)
 (.634(، وانظر: المطلب العالي البن الرفعة )17/11انظر: نهاية المطلب للجويني )(  12)
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االكتفاء  (3)/: _َعِقب اختياره(2)  بل قال(1)ولم يُوِقف في النهاية روايته عن أحد
من غير اشتراط صيغة الشهادة_ وكنُت أودُّ لو قيل: قول كل  بقبول خبر العدل الواحد

 .(4)من تُقبل روايته يـُْثِبت اللَّوث  وهو العبد والمرأة الثقتين"
وهذا غير مستمر؛ فإن بعض األماكن ال يُعتبر فيها العدد  وال صيغة الشهادة في 

ِبر برؤية هالل   والـُمخْ (6)(5)قول  وفي اشتراط الحرية فيها  خالف  كالـُمْسِمع
 .(1)(7)رمضان

وقضيُة هذا أن يُقال هنا: إذا اكتفينا بإخبار العدل  ففي إخبار العبد والمرأة 
  والفرق أنَّ هذا إخباٌر مختص بالقاضي فأشبه الشهادة  (٩)وجهان  ال الجزم بقبولهما

 .(11()12)وهو كقولهم إذا اشترطنا في الـُمْسِمع العدد  ففي اشتراط لفظ الشهادة وجهان

                                  
 (.17/12انظر: نهاية المطلب للجويني )(  1)
 أي: إمام الحرمين.(  2)
 ./أ(74)نهاية اللوحة (  3)
 (.17/11انظر: نهاية المطلب للجويني )(  4)
لُمسحححححححمب : هو من ُيسحححححححمب  القاضحححححححي ما يقوله الخصحححححححوم إذا كان به صحححححححمم، وك لك ُيسححححححححمب  ا(  5)

تحفــــة المحتــــاج للهيتمي  (،211-7/212الخصححححححححححححححوم. انظر: روضحححححححححححححححححة الطححححالبين للنووي )
(4/434.) 

(، تحفة 7/211المعتمد: اشححححححححححترا  الحرية في المسححححححححححمب . انظر: روضححححححححححة الطالبين للنووي )(  6)
 .(4/434المحتاا للهيتمي )

المعتمد: اشحححححححترا  الحرية في المخبر برؤية هال رمضحححححححان. انظر: مغني المحتاا للشححححححححربيني (  7)
 (.1/611(، تحفة المحتاا للهيتمي )1/611)

 (.635انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد الهادي الرشيدي )(  8)
 (.635انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  9)
. انظر: روضحححححححححة في المسحححححححححم ، وك لك العدد كالمترجم المعتمد: اشحححححححححترا  لفظ الشحححححححححهادة ( 11)

 (.4/434، تحفة المحتاا للهيتمي )(211-7/212الطالبين للنووي )
 (.636انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  11)
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وقال الرافعي: "ُيشبه أن يُرتَّب قوُل العبد والمرأة على الوجهين فيما إذا جاء َجْمٌع 
 .(1)منهم وشِهُدوا مجتمِعيَن؛ فإن لم نجعْله لوثاً  لم نجعل قول الواحد منهم لوثاً"  انتهى

 (5)[والمامومين  ](4()3)ال تُقبل روايتهم  كالصبيان ]الَعرمى (2)وأمَّا قول عدد ]ممن[
العبيد   (6)على الصحيح في عدم قبول روايتهم  والفسقة من الرجال  أو من النساء  أو[

 على القول بقبول قولهم إذا كانوا ثقات  وأهل الذمة  ففي ثبوت اللَّوث به أوجه: 
 .(1)نعم وأظهرها:  (7)أحدها: المنع  وجزم به البغوي

 ن الكفار. وثالثها: أنَّه يحصُل بقول الصبيان والفسقة دو 
ورابعها: أنَّه يحصل بقول الفسَّاق دون الصبيان  ومقتضى الفرق إلحاق الكفار 

 .(٩)بالفسَّاق

                                  
 (.11/16انظر: العزيز للرافعي )(  1)
 في ) (: ]من[.(  2)
: جم  َعربم، والصحححححححححبي العرم: هو بعين مهملة مفتوحة وراء مكسحححححححححورة، قال الجوهري: العرمى(  3)

صحححححححبي عارم، أي: شحححححححرس الخلق، يعني سحححححححيء األخاق كثير الخاف، ومراد الفقهاء: من ال 
(، لسحححححححححان العرب البن منظور 5/1٩13) الصحححححححححاح للجوهريتركن النفس إلى إخباره. انظر: 

 (.113) لإلسنوي(، الهداية إلى أوهام الكفاية 12/53٩)
 (.5/464( )2/٩6انظر: نهاية المطلب للجويني )(  4)
 هك ا في النسخة ) (، وهي ساقطة من النسخة )ز(.(  5)
 ساقٌط في )ز(.(  6)
 (7/225انظر: الته يب للبغوي )(  7)
(، مغني المحتاا 4٩5وي )(، منهاا للطالبين للنو 6/42٩انظر: روضححححححححححة الطالبين للنووي )(  8)

 (.4/112(، تحفة المحتاا للهيتمي )4/145للشربيني )
(، روضحححححححححة الطالبين 11/16(، العزيز للرافعي )11-17/12انظر: نهاية المطلب للجويني )(  9)

 (.637-636(، المطلب العالي البن الرفعة )6/42٩للنووي )
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 (1)وعدَّ البغوي من اللَّوث  أن يقع في أَْلُسن الخاصِّ والعامِّ أنَّ فالناً قتل فالناً 
ن أ وال فرق في ثُبوت القسامة بين أن يكون المدَِّعي مسلمًا أو كافراً  وال بين

 .(2)يكون المدََّعى عليه كذلك
 

 فرع

قال المتولي: "إذا ُوِجَد قتيٌل قريباً من قرية  وليس ُهناك ِعمارة أخرى  وال من يُقيم 
  قال الرافعي: "أي إذا ُوِجَدت العداوة  وكذا نقضي (3)بالصحراء أُثبَت اللوث في حقهم"

ِجَد بين قريتين أو قبيلتين  ولم يـُْعَرف : "ولو وُ (5)  قال(4)باللَّوث إذا ُوِجَد القتيل فيها"
 .(6)بينه وبين واحدة منهما عداوة  فال ُيجَعل قـُْربه من إحداهما لوثاً"

  

                                  
(، روضة الطالبين للنووي 11/11لرافعي )(، وانظر: العزيز ل7/225انظر: الته يب للبغوي )(  1)

 (.6/42٩للنووي )
(، كفاية النبيه البن الرفعة 6/42٩(، روضحححححة الطالبين للنووي )11/11انظر: العزيز للرافعي )(  2)

(1٩/37.) 
 (.672-2/672انظر: تتمة اإلبانة للمتولي، رسالة علمية بتحقيق عبد الرحيم الحارثي )(  3)
 (.11/11انظر: العزيز للرافعي )(  4)
 أي: المتولي.(  5)
(، 672-2/672انظر: تتمة اإلبانة للمتولي، رسحححححححححححححالة علمية بتحقيق عبد الرحيم الحارثي )(  6)

 (.6/432(، روضة الطالبين للنووي )11/11وانظر: العزيز للرافعي )
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 فصٌل 

ساهٌل سقطات  ت  وفي تسميتها كلها مُ في ُمسقطاِت أثر اللَّوث، وهي خمسة
 :(1)زوتجوُّ 

ر إثباُت األمارة عند القاضي ند القاضي  ت اللَّوث ع  وإذا لم يَثبُ األول: أن يَتعذَّ
  ولو َشاَهَد القاضي ما هو لوٌث  قال اإلمام: "له (2)لم يـَُمكَّن الـُمدَِّعي من القسامة

 .(3)االعتماد عليه  وال ُيَخرَّج على الخالف في القضاء بالعلم؛ ألنَّه إنما يقضي باأليمان"
 .(5)فيه نظرالملك  وفي طرده  (4)/ويلزمه طَرُدُه في اليد عند التنازع في

وإذا َظَهر للقاضي لوٌث في حق جماعٍة  فللولي أن يُعين واحدًا منهم أو أكثر  
  (7)  فلو قال الولي: "القاتُل واحٌد منهم ال أعرفه"  لم يتمكَّن من القسامة(6)ويدَِّعي َعليه

 .(1)قال الغزالي والرافعي: "وله أن ُيحّلَفُهم"
عوى على ُمبهم   في أنَّ الدَّ (12)لخالف المتقدما (٩)وينبغي أن ُيَخرَّج هذا ]على[

                                  
 (.11/11انظر: العزيز للرافعي )(  1)
 (.11/11)(، العزيز للرافعي 6/3٩٩انظر: الوسيط للغزالي )(  2)
(، وانظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسحححححححححححالة علمية 17/٩انظر: نهاية المطلب للجويني )(  3)

 (.642بتحقيق عبد الهادي الرشيدي )
 ./ب(74)نهاية اللوحة (  4)
 (.642قاله ابن الرفعة. انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  5)
(، العزيز 2/714حقيق عبد الرحمن القحطاني )انظر: البسحححححححححححححيط للغزالي، رسحححححححححححححالة علمية بت(  6)

 (.4/٩٩(، أسنى المطالب لألنصاري )6/432(، روضة الطالبين للنووي )11/11للرافعي )
(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 11/11(، العزيز للرافعي )6/3٩٩انظر: الوسححححححححححححححيط للغزالي )(  7)

 (.4/٩٩(، أسنى المطالب لألنصاري )6/432)
 (.11/11(، العزيز للرافعي )2/15٩لغزالي )انظر: الوجيز ل(  8)
 ساقٌط في )ز(.(  9)
 (.316) صفحةانظر: (  11)
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جماعة معينين هل ُتسَمع؟ فإن لم نسمعها  وهو األصح  لم َيُكن له تحليفهم   (1)]من[
 .(2)وإن سمعناها  وهو األصح عند الغزالي  فله ذلك

هو  "  وحكى الخالف في سماعها  إذا قال:(3)وراني بعدم السماع هناوجزم الفُ 
 .(4)"وال أدري أَقـَتَـُلوه كلهم أو واحد منهم  وأريد تحليفهم مقتوٌل بينهم 

؛ فإذا (5)فإن حلفوا في المسألة األولى إال واحداً  كان نكوله لوثاً في حقه خاصة
طلب المدَِّعي أن يُقِسم عليه  ُمكِّن منه  فيحلف خمسين يميناً  وال ُيَخرَّج على الخالف 

 .(6)اآلتي في يمين الرد
  فأشبه "بان لي أنَّه القاتل"ميعهم  فعيَّن المدَِّعي أحدهم  وقال: ولو نكلوا ج

فيما لو  (٩)  وقـَرَّب الرافعي الخالف ]من الخالف[(1()7)الوجهين: أنَّ له أن يـُْقِسم عليه
   وفيه نظر.(12)قال: ال بينة لي  ثم جاء ببينة

                                  
 ساقٌط في )ز(.(  1)
(، روضحححححححححححححححححححححة الطحححححححالبين للنووي 11/4(، العزيز للرافعي )2/151انحظر: الوجيز للغزالي )(  2)

(6/41٩-422.) 
 .تل واحٌد منهم ال أعرفه(ولي: القاإذا قال الأي في مسألة: )(  3)
 (.645انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد الهادي الرشيدي )(  4)
(، 11/11(، العزيز للرافعي )6/3٩٩(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )2/15٩انظر: الوجيز للغزالي )(  5)

 (.122-4/٩٩أسنى المطالب لألنصاري )
(، العزيز للرافعي 6/3٩٩(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )17/22) انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني(  6)

 (.6/432(، روضة الطالبين للنووي )11/11)
(، العزيز للرافعي 6/3٩٩(، الوسحححححححيط للغزالي )23-17/22انظر: نهاية المطلب للجويني )(  7)

 (.  6/432(، روضة الطالبين للنووي )11/11-1٩)
(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين 1٩-11/11: العزيز للرافعي )المعتمحححد: أنحححه يَُمكَّن من اليمين. انظر(  8)

 (.4/122(، أسنى المطالب لألنصاري )6/432للنووي )
 ساقٌط في )ز(.(  9)
 (.11/1٩انظر: العزيز للرافعي )(  11)
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فهل للولي   الثاني: إذا ثبت اللَّوث في أصل القتل دون صفته من العمد ونحوه
 :(1)أن يحلف على أصل القتل؟ فيه وجهان

أحدهما: نعم؛ فإذا حلف  ُحِبَس المدَِّعي حتى يبين صفة القتل  فإن طال ولم 
يبين  ُأْحِلف ما قتله عمداً  وأُْلزِم دية الخطأ في ماله ُمؤجََّلة  وفي تغليظ هذه اليمين 

 .(2)عليه بالعدد وجهان  حكاه الماوردي
موضع آخر: "إذا حلف ُحِكَم باأَلخِف ُحْكماً  وهو الخطأ  لكن  في (3)وقال

   وفيه نظٌر في الشرح.(4)تكون الدية عليه"
المنع  والمسألة مصوَّرة على المذهب في أنَّ الدَّعوى ال ُتسَمع إال  وأظهرهما:

عوى  وأظهر اللوث في مطلق القتل  مفصلة؛ فإن سمعناها مجهولة  فأطلق الدَّ 
 .(6()5)فكذلك

قال الرافعي: "وعلى هذا التصوير  ينطبق قول البغوي: أنَّه لو ادََّعى على َرُجٍل  أنَّه 
قتل أباه  ولم يـَُقل عمداً وال خطأ  وشهد له شاهد  لم َيكن ذلك لوثاً؛ ألنَّه ال يمكنه 
أن يحلف مع شاهده  ولو حلف ال يُْمِكن الحكم به؛ ألنَّه ال يعلم صفته  حتى يستوفي 

                                  
(، منهاا الطالبين للنووي 6/3٩٩(، الوسحححححححححححححيط للغزالي )13/12انظر: الحاوي للماوردي )(  1)

(4٩6.) 
(، وانظر: المطلححب العححالي البن الرفعححة، رسحححححححححححححححالححة علميححة 13/34ردي )انظر: الحححاوي للمححاو (  2)

 (.651بتحقيق عبد الهادي الرشيدي )
 أي: الماوردي.(  3)
 (.13/12انظر: الحاوي للماوردي )(  4)
 أي: فك لك ال ُتسَم  إال مفصلة.(  5)
نبيه البن الرفعة (، كفاية ال6/432(، روضحححححة الطالبين للنووي )11/1٩انظر: العزيز للرافعي )(  6)

 (.4/111(، تحفة المحتاا للهيتمي )1٩-٩/11(، النجم الوهاا للدميري )32/1٩)
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: "وما ذكرناه َيُدل على أنَّ القسامة على القتل الموصوف  َتستدعي (2)  قال(1)ه"موجب
 .(3)ظُهور اللَّوث في القتل الموصوف  أي: على الظاهر في المسألة"  انتهى

وقد َصرََّح به القاضي  فقال: "إذا ُوِجَد اللَّوث  فإن كان ادََّعى خطأ ثبتت الدية 
مغلظة عليهم  أو عمداً محضاً فالدية مغلظة  (4)/د فالديةمخففة على العاقلة  أو شبه عم

 .(5)عليه"
إذا ادََّعى الولي قتاًل عمداً  فأقر بقتٍل خطأ  أنَّ البغوي قال:    أنَّه(6)لكن سيأتي

 .(7)"القول قول المدََّعى عليه في نفي العمدية بيمينه  سواء كان هناك لوث أو ال"
  دم  وقد يـَُفرَّق  وأنَّ اإلمام والمتولي قاال: "إنوهو يخالف ُمقتضى إطالقهم المتق

 .(٩)  وهو يوافق مقتضى إطالقهم هنا(1)كان هناك لوث يُقِسم المدَِّعي"
  

                                  
 (.231-7/237(، وانظر: الته يب للبغوي )11/1٩انظر: العزيز للرافعي )(  1)
 أي: الرافعي.(  2)
 (.11/1٩انظر: العزيز للرافعي )(  3)
 ./أ(75)نهاية اللوحة (  4)
 (.653لعالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد الهادي الرشيدي )انظر: المطلب ا(  5)
 (.413) صفحةانظر: (  6)
 (.7/234انظر: الته يب للبغوي )(  7)
(، تتمة اإلبانة للمتولي، رسححححححححححالة علمية بتحقيق عبد 17/52انظر: نهاية المطلب للجويني )(  8)

 (.2/466الرحيم الحارثي )
 (.654انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  9)
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َعى َعليه ُحصول اللَّوث في حقه لم أكن   كما لو قال: "الثالث: إذا نفى المدَّ
السكين  في يَدهِ مع القوم المجتمعين عند القتيل  أو لست الرجل الذي ُوِجَد عندُه و 

دَِّعي محه ونحوه"  ُصدِّق بيمينه  وعلى المالمتضمخ بالدم  أو أنَّه المشيُر بسيفه ورُ 
؛ فإن َنَكل عن اليمين  فحلف المدَِّعي على ذلك  (1)البينة على وجود اللَّوث في حقه
 .(2)ثبت اللَّوث في حقه  وأقسم عليه

ائباً"  على َجمٍع  فقال بعضهم: كنُت غ ولو قال: "كنت غائباً يوم القتل  أو ادََّعى
  فلو أقام المدَِّعي (3)ُصدِّق بيمينه  وعلى المدَِّعي البينة على حضوره  أو إقراره بالحضور

- من قبلبعد االتفاق على أنَّه كان حاضراً -بينة على حضوره  واآلخر بينة على غيبته 
  ورجع (7)  وضعفه(6)والبغوي (5)اضي  وجزم به الق(4)روى اإلمام: أن بينَة الغيبة ُمقدمة

حاصل كالمه إلى أنَّهما يتعارضان ويسقطان على الجديد  وُيصدق ُمدَِّعي الغيبة المطلقة 
 .(٩()1)بيمينه

                                  
(، 11/22(، العزيز للرافعي )6/3٩٩(، الوسيط للغزالي )13/16انظر: الحاوي للماوردي )(  1)

 (.111-4/112(، تحفة المحتاا للهيتمي )6/431روضة الطالبين للنووي )
المطلحب العالي البن الرفعة،  (،11/22(، العزيز للرافعي )13/243انظر: البيحان للعمراني )(  2)

 (.656رسالة علمية بتحقيق عبد الهادي الرشيدي )
(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 11/22(، العزيز للرافعي )7/227انظر: التهححح يحححب للبغوي )(  3)

 (.4/147(، مغني المحتاا للشربيني )6/431)
 (.17/26انظر: نهاية المطلب للجويني )(  4)
 (.651(، المطلب العالي البن الرفعة )1٩/45ه البن الرفعة )انظر: كفاية النبي(  5)
 (.7/227انظر: الته يب للبغوي )(  6)
 (.27-17/26أي: َضعََّف اإلمام ه ا القول. انظر: نهاية المطلب للجويني )(  7)
وره ضحالمعتمد: إذا أقام كٌل بينة، ُقدّبما بينة الغيبة؛ لزيادة علمها، وه ا عند اتفاقهما على ح(  8)

ا عنححد عححدم االتفححاق فحكمححه التعححاري. انظر: النجم الوهححاا للححدميري ) (، ٩/11من قبححل، أمححَّ
 (.4/147مغني المحتاا للشربيني )

(، العزيز 6/3٩٩(، وانظر: الوسححححححححيط للغزالي )27-17/26انظر: نهاية المطلب للجويني )(  9)
   (.651) لي البن الرفعة(، المطلب العا6/431(، روضة الطالبين للنووي )11/22للرافعي )
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  وهو تفريٌع (2)"(1)قال القاضي: "وال تـُْقَبل في الغيبة إال عدلين ذكرين  كالوكالة
 .(3)لة بالمال برجل وامرأتينمنه على المذهب  وإن كان قد أفتى في ثبوت الوكا

 .(4)من العواقل  إذا كان القتل غير عمد أحدٍ شهادُة وال يُقبل فيها 
تصرت على نَفي ؛ فإن اق"أنَّه كان غائباً إلى موضع كذا"ويُعتبر في بينتها أن يقول: 

  لكنَّه محصور ففي سماعها خالف يأتي في (5)حضوره  فهي شهادة نفٌي محض
  فعلى (1)  وإن َصحََّح في موضع القبول(7)الرافعي هنا بعدم قبولها   وجزم(6)الدعاوي

 .(٩)هذا نقضي ببينة المدَِّعي
 

                                  
: هي بفتح الواو وكسححرها لغًة: التفويء والحفظ، يقال وكل أمره إلى فان: فوضححه إليه الوكالة(  1)

واكتفى به، واصحححححححححححطاحاً: تفويء شحححححححححححخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة ليفعله في حياته، 
م الموكححل في العمححل المححأذون فيححه. انظر: تحرير ألفححاظ التنبيححه للنووي وقيححل: إقححامححة الوكيححل مقححا

 (.2/211(، مغني المحتاا للشربيني )1/257(، فتح الوهاب لألنصاري )226)
 (.65٩(، المطلب العالي البن الرفعة )1٩/45انظر: كفاية النبيه البن الرفعة )(  2)
 (.65٩لمطلب العالي البن الرفعة )(، ا11/322انظر: كفاية النبيه البن الرفعة )(  3)
 (.65٩(، المطلب العالي البن الرفعة )7/237انظر: األم للشافعي )(  4)
(، أسححححححححححححححنى المطححالححب 6/431(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي )11/22انظر: العزيز للرافعي )(  5)

 (.4/122لألنصاري )
/أ(، وانظر: المطلب 55) 12انظر: مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسححححخة المتحف، م(  6)

 (.657-656العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد الهادي الرشيدي )
 (.11/22انظر: العزيز للرافعي )(  7)
 (.٩/156انظر: العزيز للرافعي )(  8)
المعتمد: أنَّ الشححهادة على النفي ال تُقبل إال إذا كان النفي محصححوراً يحصححل العلم به. انظر: (  9)

 (.445-12/444(، النجم الوهاا للدميري )7/564الطالبين للنووي )روضة 
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  بحيث ال يُمِكن أن (1)دنفاً ولو ثبت أنَّه كان وقت القتل محبوساً  أو مريضًا مُ 
؟ فيه ثَيكون قاتالً  إال على بُعد  ببينٍةٍ أو إقرار المدَِّعي  فهل ذلك كالغيبة ُيسقط اللَّو 

 .(3()2)نعم أشبههما:وجهان: 
ومهما أَقسم المدَِّعي  وَحَكم الحاكم بموِجب القسامة  ثم أقام المدََّعى عليه بينة 
بغيبته يوم القتل  أو أقرَّ به المدَِّعي  نقض الحكم  واسترد المال  وكذا لو قامت بينة 

 دنفاً  ففي نقضه الخالف  ولو ثبت كونه محبوسًا أو مريضًا مُ (4)على أنَّ القاتل غيره
 .(5)المتقدم

  

                                  
: الحدنف محركحة: المري المازم، وقيحل: هو ال ي براه المري وهزله وأشححححححححححححححرف على محدنفحاً (  1)

ْدَنٌف.الموت، وأدنفححححححُه  ْدنبٌف ومحححححُ ادي وز آبححححححانظر: القححححححاموس المحيط للفير  الَمَرُي، فهو مححححححُ
(، اإلفصحححاح في فقه اللغة للصحححعيدي 312-23/32٩(، تاا العروس للزبيدي )112-111)
(1/413.) 

 (.6/431(، روضة الطالبين للنووي )111/22وهو المعتمد. انظر: العزيز للرافعي )(  2)
(، العزيز للرافعي 17/27(، نهحححايحححة المطلحححب للجويني )13/46انظر: الححححاوي للمحححاوردي )(  3)

 (.6/431(، روضة الطالبين للنووي )11/22)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 11/22(، العزيز للرافعي )13/46انظر: الحححاوي للمححاوردي )(  4)

 (.4/122(، أسنى المطالب لألنصاري )6/431)
أي: الخاف في نفس المسححححألة لكن قبل أن يحكم الحاكم. انظر: نهاية المطلب للجويني (  5)

 (.6/422للغزالي )(، الوسيط 17/27-21)
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الرابع: شِهَد شاهٌد أو شاهدان أنَّ فالنًا قَتل أحد هذين القتيلين، لم َيكن 
ولو شهد أو شهدا بأنَّ هذا القتيل قتله أحد هذين الرجلين  فهو لوٌث في   (2)/(1)لوثاً 

رَّق ن يُقسم  كما لو تف  حتى لو َعيَّن الولي أحدهما وادََّعى عليه  كان له أ(3)حقِّهما
  والروياني أبداه (5)  وفيه وجه: أنَّه ليس بلوث كاألولى(4)اثنان أو جماعٍة عن قتيل

 .(6)احتماالً فيما إذا شهد بذلك واحٌد  دون ما إذا شهد به اثنان
قال القاضي الطبري: "للولي أن يُقسم عليهما معاً  وعلى كٍل  (7)وعلى المذهب

 . (٩)  وخالفه غيره(1)ا عن قتيٍل"منهما  كما لو تفرق
وَخصَّ ابن يونس الصورَة األولى  بما إذا لم َيكن ولي القتيلين واحداً  وقال: "إن  

                                  
(، 11/21(، العزيز للرافعي )7/225(، التهحح يححب للبغوي )7/41انظر: األم للشحححححححححححححححافعي )(  1)

 (.6/431روضة الطالبين للنووي )
 ./ب(75)نهاية اللوحة (  2)
(، 11/21(، العزيز للرافعي )7/225(، الته يب للبغوي )6/422انظر: الوسححححححيط للغزالي )(  3)

 (.6/431) روضة الطالبين للنووي
(، 11/21(، العزيز للرافعي )7/225(، الته يب للبغوي )13/242انظر: البيان للعمراني )(  4)

 (.6/431روضة الطالبين للنووي )
(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 11/21(، العزيز للرافعي )6/422انظر: الوسححححححححححححححيط للغزالي )(  5)

(6/431.) 
أيضححاً في الحاوي للماوري. انظر: الحاوي للماوردي نسححبه ابن الرفعة إلى الماوردي، ووجدته (  6)

(، المطلححب العححالي البن الرفعححة، رسحححححححححححححححالححة علميححة بتحقيق عبححد الهححادي الرشححححححححححححححيححدي 13/13)
(663.) 

 .(إذا شهد بأن ه ا القتيل قتله أحد ه ين الرجلين)أي: في مسألة: (  7)
 (.113حارثي )انظر: التعليقة الكبرى للطبري، رسالة علمية بتحقيق مازن ال(  8)
 (.13/12انظر: الحاوي للماوردي )(  9)



 دراسةً وتحقيقًا....... هـ(727الجواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي )ت:

 

361 

: أنَّ القسامة ال (2)[بالقول الصحيح  ونُقوي هذا ](1)كان واحداً وجب اثبات اللوث"
 .(3)ُتوجب قصاصاً  وتساوت ديتاهما"

للميت وارثان أو أكثر  كابنين أو أخوين أو  ؛ فإذا كانالخامس: َتكاذب الورثة
ُمعتقين  فقال أحدهما: قـََتَل مورثنا فالن  وظهر عليه اللَّوث  وقال اآلخر: لم يَقتله  
وكان غائباً يوم قتله  وإنما قَتله فالن  أو اقتصر على نَفي القتل عنه  أو قال: إنَّه مات 

؟ كذيبه اللَّوث  ويمنع المدَِّعي من القسامة  فهل يَبطل ت(4)من ِجراحةٍ أو مات حتَف أنفه
 :(5)فيه قوالن

 .(7)نعم وأصحهما:  (6)أحدهما: ال  وصححه البغوي
 وفي محلِّها طُرق: 

 أحدها: أنَّهما فيما إذا كان المكذِّب َعداًل؛ فإن كان فاسقاً  فال اعتبار بقوله. 

                                  
(، وانظر: 767انظر: النيحة الفقيححه البن يونس، رسحححححححححححححححالحة علميحة بتحقيق فهحد الصحححححححححححححححاعحدي )(  1)

 (.664المطلب العالي البن الرفعة )
 .]إذا قُلنا بالقول الصحيح[هك ا في النسختين، والصحيح الموافق للسياق (  2)
(، المطلب العالي 1٩/44(، كفاية النبيه البن الرفعة )1/272) سححححححححنويلإلانظر: المهمات (  3)

(، أسححنى المطالب لألنصححاري 664البن الرفعة، رسححالة علمية بتحقيق عبد الهادي الرشححيدي )
(4/122  .) 

حتف أنفحححه: إذا : الحتف الموت والهاك، والجم  حتوف، يقحححال محححات فان حتف أنفحححه(  4)
 الصحححححححححححححححاح للجوهريمات على فراشحححححححححححححه من الير قتل وال ضححححححححححححححرب وال َحَرق وال اَلَرق. انظر: 

(، القححححححاموس المحيط للفيروز آبححححححادي 1/122) المصححححححححححححححبححححححاح المنير(، 4/1342-1341)
(7٩1.) 

(، الوسححححححححححححححيط للغزالي 17/73(، نهححايححة المطلححب للجويني )332انظر: مختصححححححححححححححر المزني )(  5)
 (.432-6/431(، روضة الطالبين للنووي )11/21للرافعي )(، العزيز 6/422)

 (.7/243انظر: الته يب للبغوي )(  6)
(، تحفة المحتاا ٩/17(، النجم الوهاا للدميري )6/432انظر: روضحححححححححة الطالبين للنووي )(  7)

 (.4/112للهيتمي )
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 أنَّهما مطلقان فيهما. وأصحها:
ذا قال المكذِّب: كان المدََّعى َعليه ببلٍد آخر ال يمكن أن وثالثها: أنَّ محلها ما إ

 . (2)وهو األصح  (1)يقتله في ذلك الوقت  ورابعها: أنَّهما في الحالتين
فإن قُلنا: ال يَبُطل  فللمدَِّعي أن يُقسم خمسين يميناً  ويأخذ حقه من الدية  وال 

يهم أو عوى أنَّ الخمسين ُتوزَّع علُيَخرَّج على الخالف فيما إذا اتفق الورثة على الدَّ 
  وإن قُلنا: يَبطل به  فلو قال أحدهما: قتل مورثنا زيٌد ورجٌل (3)يحلف كل واحد خمسين

  إال (4)آخر ال نعرفه  وقال اآلخر: قتله عمرو ورجٌل آخر ال نعرفه  فال تكاذب بينهما
  فال عينه اآلخر أن ُيصرحا بالتكاذب  بأن يقول كل منهما: الذي أبهمته غير الذي

  وحيث ال تكاذب  فلكٍل منهما أن يُقسم على من عينه  ويأخذ (5)يُقسم واحد منهما
؛ فإن عادا  وقال كل منهما: تبين لي أنَّ الذي أبهمته (6)منه حصته من الدية  وهو الربع

  (7)هو الذي عينه اآلخر  فلكٍل منهما أن يُقسم على اآلخر  ويأخذ منه الربع الباقي له
                                  

، العزيز (74-17/73(، نهاية المطلب للجويني )44-13/43انظر: الححاوي للماوردي )(  1)
(، المطلححب العححالي البن 432-6/431(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي )22-11/21للرافعي )

 (.672-665الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد الهادي الرشيدي )
بححححل المعتمححححد هو الطريق الثححححاني: أنَّهمححححا مطلقححححان فيهمححححا. انظر: روضحححححححححححححححححة الطححححالبين للنووي (  2)

 (.4/112(، تحفة المحتاا للهيتمي )٩/71(، النجم الوهاا للدميري )6/432)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 11/22(، العزيز للرافعي )13/44انظر: الحححاوي للمححاوردي )(  3)

 (.٩/17(، النجم الوهاا للدميري )6/432)
(، العزيز للرافعي 75-17/74(، نهححايححة المطلححب للجويني )332انظر: مختصححححححححححححححر المزني )(  4)

 (.6/432لنووي)(، روضة الطالبين ل11/22)
(، العزيز للرافعي 17/75(، نهحححايحححة المطلحححب للجويني )13/45انظر: الححححاوي للمحححاوردي )(  5)

 (.6/432(، روضة الطالبين للنووي )11/22)
(، 11/22(، العزيز للرافعي )13/242(، البيان للعمراني )6/422الوسححححححيط للغزالي )انظر: (  6)

 (.6/432روضة الطالبين للنووي )
(، 11/22(، العزيز للرافعي )13/242(، البيان للعمراني )7/244ظر: الته يب للبغوي )ان(  7)

 (.6/432روضة الطالبين للنووي )
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 .(3()2)أو خمسين يميناً؟ فيه خالف (1)وهل يحلف ]خمساً وعشرين يميناً[
ولو قال كل منهما بعد أن أقسَم وأخذ حصته: الذي أتممت ذكره غير الذي عينه 

  (5)  يَردُّ كل منهما ما أخذه  وعلى اآلخر(4)أخي  حصل التكاذب  فعلى هذا القول
 .(7)يأخذ منه بقية حصته من الديةيُقسم كل منهما على من عينه ثانياً و (6)/

ولو قال الذي َعيََّن ]زيداً: تبيَّن لي أنَّ الذي أبهمُت ذكره عمرٌو الذي عينه أخي  
عمراً: بان لي أنَّ الذي أبهمُت ذكره غير زيد  فالذي َعيَّن عمراً لم  (1)وقال الذي َعيََّن[

  والذي َعيََّن زيداً كذَّبه (٩)ةيكذبه أخوه  فله أن يُقسم على عمرو  ويأخذ منه ربع الدي
أخوه  فعلى القول الذي فَـرَّعنا عليه: بطلت القسامة بالتكذيب  فيُرُد ما أخذ ويحلف 

 .(12)المدََّعى عليه  وعلى القول اآلخر: يُقسم على من عيـََّنه ويأخذ منه ربع الدية
  

                                  
(، وروضححححححححححححححة الطالبين 11/22في النسححححححححححححححختين ]يميناً واحدة[، والمثبا من العزيز للرافعي )(  1)

 (.6/432للنووي )
 (.4/146حتاا للشربيني )المعتمد: خمساً وعشرين يميناً. انظر: مغني الم(  2)
(، روضحححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 11/22(، العزيز للرافعي )13/242انظر: البيححححان للعمراني )(  3)

 (.1٩/46(، كفاية النبيه البن الرفعة )6/432)
 أي: القول بأنَّ القسامة تبطل.(  4)
 أي: القول بأنَّ القسامة ال تبطل.(  5)
 ./أ(76)نهاية اللوحة (  6)
(، روضحححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 11/22(، العزيز للرافعي )13/242: البيححححان للعمراني )انظر(  7)

(6/432.) 
 ساقٌط في )ز(. ( 8)
(، العزيز للرافعي 7/244(، التهحححح يححححب للبغوي )17/75انظر: نهححححايححححة المطلححححب للجويني )(  9)

 (.  6/432(، روضة الطالبين للنووي )11/22-23)
(، روضحححة الطالبين 11/23(، العزيز للرافعي )76-17/75)انظر: نهاية المطلب للجويني (  11)

 (.4/121(، أسنى المطالب لألنصاري )6/432للنووي )
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ذي َمرَّ على الولو قال أحدهما: قتله زيٌد وحده  وقال اآلخر: قتله زيٌد وعمرو  ف
  يُقسم األول على زيد  ويأخذ (1)فقد حصل التكاذب في النصف  فعلى ما عليه التفريع

منه ربع الدية  وكذا الثاني  وال يقسم على عمرو  ولألول تحليُف زيٍد على ما بطلت 
 .(2)فيه القسامة وللثاني تحليف عمرو  نص عليه

ل ن  فـَُردَّت شهادته ألحدهما  هوقال المتولي: "ينبني على ما إذا شهد لشخصي
 .(3)تَبطل في حق اآلخر؟ إن قُلنا: ال  فالحكم كذلك  وإن قُلنا: نعم  بطلت القسامة"

  يُقسم األول على زيد  ويأخذ منه نصف الدية  ويقسم (4)وعلى القول اآلخر
 .(6)عليهما  ويأخذ من كل منهما ربعها (5)]الثاني[

ٌد  وقال اآلخر: بل عمرو  فعلى قول البطالن ولو قال أحدهما: قتل أبانا زي
بالتكاذب: ال قسامة  وُيحلِّف كل منهما من عيَّنه  وعلى القول اآلخر: يُقسم كل منهما 

 .(1)الدية (7)على من عينه  ويأخذ ]نصف[
ولو قال أحدهما: قتل أبانا زيٌد وعمرو  وقال اآلخر: بل قتله بكر وخالد  فعلى 

بالتكذيب  ال يُقِسم واحد منهما  وُيحلِّف كلٌّ منهما اللَّذين قولنا: القسامة تبطل 
                                  

 وهو: القول بأنَّ القسامة تبطل.(  1)
(، روضحححححححة الطالبين للنووي 11/23(، وانظر: العزيز للرافعي )7/236انظر: األم للشحححححححافعي )(  2)

 (.4/121(، أسنى المطالب لألنصاري )1٩/47(، كفاية النبيه البن الرفعة )6/433)
 (.655-2/654انظر: تتمة اإلبانة للمتولي، رسالة علمية بتحقيق عبد الرحيم الحارثي )(  3)
 أي: القول بأنَّ القسامة ال تبطل بالتكاذب.(  4)
 في ) (: ]الباقي[.(  5)
وضحححححححححححححححححة الطححححالبين (، ر 11/23(، العزيز للرافعي )242-13/241انظر: البيححححان للعمراني )(  6)

 (.1٩/47(، كفاية النبيه البن الرفعة )433-6/432للنووي )
(، وروضحححححححححححة الطالبين للنووي 11/22سحححححححححححاقٌط في النسحححححححححححختين، والمثبا من العزيز للرافعي )(  7)

(6/432.) 
(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 11/22(، العزيز للرافعي )7/244انظر: التهححح يحححب للبغوي )(  8)

(6/432.) 
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  يُقسم كلَّ واحد منهما على اللَّذين عيـََّنهما  ويأخذ من كل (1)عيـََّنهما  وعلى مقابله
 .(2)منهما ربع الدية

وال خالف أنَّهما لو ادََّعيا على واحٍد أو أكثر بالقتل  مع وجود لوث  فأقسم 
ر  أنَّ القسامة ال تَبطل  وُيكمِّل الحالف خمسين يميناً  ويستحق أحدهما ونكل اآلخ

 .(3)نصف الدية
  

                                  
 على القول الثاني.أي: و (  1)
(، العزيز للرافعي 7/244(، التهحححح يححححب للبغوي )17/76انظر: نهححححايححححة المطلححححب للجويني )(  2)

 (.6/433(، روضة الطالبين للنووي )11/23)
 (.673انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد الهادي الرشيدي )(  3)
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 فرع
نَّ القتل ؛ ألليس من ُمسقطات اللَّوث أن ال َيكون على المقتول أثُر ُجرٍح ودم

  وَمْسٍك على مجرى (2)  وَعْصر الخصيتين  وضرٍب بعصا في َمْقِتل(1)قد َيحُصل بالَخْنق
  وإن لم (3)أثُر الخنق أو العصر أو الضرب الشديد  قام مقام اِلجراحة النفس؛ فإذا ظهر

  وإن قال المدََّعى عليه أنَّه مات (4)يوجد عليه أثٌر أصالً  فالمنصوص أنَّ القسامة تَثُبت
 (6)/وابن الصباغ (5)بعلٍة كانت به  أو فجأًة أو بصاعقٍة ونحوه  وتبعه الماوردي

  وقال ابن داود الصيدالني والمتولي: (٩)والغزالي (1)الم اإلمام  وهو مقتضى ك(7)والروياني
 .(11)وصحََّحه النووي   وارتضاه الرافعي(12)"ال تثبت  ويتوقف اللَّوث على وجود أثر به"

                                  
 اح المنيرالمصب: خنقه يخنقه من باب قتل خنقاً، إذا عصر حلقه حتى يموت. انظر: الخنق(  1)

 (.1/262(، المعجم الوسيط )1/113)
لصحاح ا: جمعها مقاتل، وَمَقاتُل اإلنسحان: هي المواضح  التي إذا أصحيبا قتلته. انظر: َمقتبل(  2)

 (5/56(، مقاييس اللغة البن فارس )5/17٩7) للجوهري
(، تتمة اإلبانة للمتولي، رسححححححححححححالة علمية بتحقيق عبد الرحيم 7/242انظر: األم للشححححححححححححافعي )(  3)

 (.6/433(، روضة الطالبين للنووي )24-11/23(، العزيز للرافعي )2/615الحارثي )
 (.7/242انظر: األم للشافعي )(  4)
 (.13/15ردي )انظر: الحاوي للماو (  5)
 ./ب(76)نهاية اللوحة (  6)
 (.675(، المطلب العالي البن الرفعة )1/273) لإلسنويانظر: المهمات (  7)
 (.17/24انظر: نهاية المطلب للجويني )(  8)
 (.6/421انظر: الوسيط للغزالي )(  9)
 .(675(، المطلب العالي البن الرفعة )2/616تتمة اإلبانة للمتولي )انظر: (  11)
، (11/24العزيز للرافعي )(، وانظر: 6/433وهو المعتمد. انظر: روضححة الطالبين للنووي )(  11)

 (.4/144مغني المحتاا للشربيني )
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 : كيفية القسامة (1)الأمر ]الثاني[

  فيحلف كل يمين مستوفاة (2)وأيماُن القسامة خمسون يمينًا في النفس الكاملة
إلى آخرها  ال لمعنى أنَّه ُيكرر القسم خمسين مرة ويحلف يمينًا واحدة  بأن يقول: 

 .(3)والله والله وهكذا؛ ألنَّ هذا تغليظ اليمين بتكرار القسم ال تكريراً لها
 وأمَّا النفُس الناقصة الدية  كنفِس المرأة والذمي  ففيها وجهان: 

 .(5()4)ردي: أنَّ الحكم كذلك  حتى في الجنينعند الماو  أصحهما
والثاني: أنَّه يحلف فيها بالقسط  فيحلف في المرأة خمسًة وعشرين يميناً  وفي 

  وهما كالخالف في أنَّ العاقلة تتحمل ذلك في ثالث (6)الكتابي تسعَة عشر يميناً 
 (1)(7)سنين أو بحسب ما يقتضيه التقسيط؟

ا ر الدعاوى  فُيستحب للقاضي أن ُيحذَِّر المدَِّعي إذوكيفيُة اليمين كما في سائ
 جف مغ} أراد تحليفه  ويعظه ويقول له: اتق الله وال َتحلف إال عن تحقق  ويقرأ عليه:

                                  
 في النسختين ]الثالث[، والمثبا هو الصحيح. (1)
(، النجم الوهاا للدميري 6/433(، روضحححححححة الطالبين للنووي )11/24انظر: العزيز للرافعي )(  2)

 (.4/111تحفة المحتاا للهيتمي ) (،22/٩)
(، 126انظر: المطلحب العحالي البن الرفعحة، رسححححححححححححححالحة علميحة بتحقيق عبد القيوم حميد الله )(  3)

 (.4/141(، مغني المحتاا للشربيني )٩/22النجم الوهاا للدميري )
 (.13/24انظر: الحاوي للماوردي )(  4)
(، 4/141(، مغني المحتاا للشححححربيني )٩/22) وهو المعتمد. انظر: النجم الوهاا للدميري(  5)

 (.4/111تحفة المحتاا للهيتمي )
(، النجم الوهاا 17-16(، المطلب العالي البن الرفعة )13/24انظر: الحاوي للماوردي )(  6)

 (.٩/22للدميري )
 يالمعتمد: أنَّ العاقلة تتحمل ذلك بحسحب ما يقتضيه التقسيط. انظر: روضة الطالبين للنوو (  7)

 (.4/٩5(، تحفة المحتاا للهيتمي )6/3٩1)
 (.17انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد القيوم حميد الله )(  8)
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  وقد َمرَّ في (2)  ويُغلِّظ عليه باللفظ والزمان والمكان(1)اآلية{ مف خف حف
 .(5()4)الكالم في وجوبه واستحبابه (3)اللعان

وتفصيل الدَّعوى في اليمين كما في سائر الدعاوى  فيتعرض فيها لتعيين القاتل 
ره  فيقول: لقد قـََتل هذا وُيشير إليه  أو لقد قَتل فالن ويرفع في نسبه بحيث يتميز عن غي

 .(6)أو يُعرِّفه بما يميزه من قبيلٍة أو ِصناعٍة أو لقب
يُعرِّفه بمثل ذلك  أو هذا إن كان حاضراً  وُيستحب الجمع بين االسم واإلشارة و 

  ويظهر مجيئه (1)  ولم يذكروا الوجه المتقدِّم في اللعان في وجوبه(7)في حق الحاضر
  وقال الماوردي: "إذا اقتصر في َحقِّ الحاضر على االسم دون اإلشارة فهل يجزيه؟ (٩)هنا

 .(12)فيه وجهان محتمالن"
                                  

 (.77اآلية ) سورة آل عمرانانظر: (  1)
(، 11/25(، العزيز للرافعي )13/22٩(، البيان للعمراني )7/23٩انظر: الته يب للبغوي )(  2)

 (.4/121(، أسنى المطالب لألنصاري )434-6/433بين للنووي )روضة الطال
: المباعدة، ومنه لعنه الله أي أبعده وطرده، واصححححححححطاحاً: كلمات معلومة جعلا : لغةً اللعان(  3)

 رحجحة للمضححححححححححححححطر إلى قح ف من لطخ فراشححححححححححححححه وألحق العار به أو إلى نفي ولد. انظر: تحري
(، فتح الوهحححححاب 1231(، القحححححاموس المحيط للفيروز آبحححححادي )272ألفححححاظ التنبيحححححه للنووي )

 (.3/411(، مغني المحتاا للشربيني )2/11٩لألنصاري )
 /ب(.36) ٩انظر: مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسخة المتحف، م(  4)
المطالب لألنصححححححححححححاري المعتمد: أنَّ التغليظ في الزمان والمكان مسححححححححححححتحب. انظر: أسححححححححححححنى (  5)

 (.3/542(، تحفة المحتاا للهيتمي )3/4٩5(، مغني المحتاا للشربيني )4/121)
(، النجم الوهاا للدميري 6/433(، روضحححححححة الطالبين للنووي )11/24انظر: العزيز للرافعي )(  6)

 (.4/121(، أسنى المطالب لألنصاري )22/٩)
(، المطلححب العححالي 7/231يححب للبغوي )(، التهحح 51-13/52انظر: الحححاوي للمححاوردي )(  7)

 (.٩5-٩4البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد القيوم حميد الله )
 /أ(.35-/ب43) ٩انظر: مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسخة المتحف، م(  8)
 (.٩5انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  9)
 (.13/51انظر: الحاوي للماوردي )(  11)
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 ويَتعرَّض فيها لالنفراد بقتله  فلو كانت الدَّعوى على اثنين  قال: قتالُه ُمنفردين
 .(1)بقتله  نص عليه

راده قال الرافعي: "واختلفوا فيه  فقيل: إنَّه تأكيد  وقضية قولنا قـََتَل فالن فالناً  انف
الحكم  كالـُمكرِه مع االشتراك في  (2)]به صورة[  بقتله  وقيل: ُيشترط  لجواز االنفراد 

 .(4()3)]مع الـُمكَره["
وحكى غيرُه الخالف على وجٍه آخر  فقالوا: يتعرض لالنفراد  لكن هل يشترط 

  وادََّعى اإلمام (6)وجزم القاضي بالثاني (5)مع ذلك أن يقول ولم ُيشاركه فيه غيره أو ال؟
 .(1()7)االتفاق عليه

في  (12)  وفي اشتراط المواالة(٩)دويتعرض لكون القتل عمداً أو خطأ أو شبه عم
 (11)/األيمان  وجهان  وقيل قوالن:

                                  
(، روضحححححححة الطالبين للنووي 11/24(، وانظر: العزيز للرافعي )7/245األم للشحححححححافعي )انظر: (  1)

 (.4/121(، أسنى المطالب لألنصاري )6/433)
 (.11/24العزيز للرافعي ) . انظر:]بالقتل في الصورة[والصحيح  ،في النسختينهك ا (  2)
 (.11/24ساقٌط في النسختين، والمثبا من العزيز للرافعي )(  3)
 (.11/24انظر: العزيز للرافعي )(  4)
 (.13/51انظر: الحاوي للماوردي )(  5)
 (.٩5انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد القيوم حميد الله )(  6)
 (.17/11انظر: نهاية المطلب للجويني )(  7)
 (.4/141والمعتمد هو الثاني. انظر: مغني المحتاا للشربيني )(  8)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 11/24(، العزيز للرافعي )13/52انظر: الحححاوي للمححاوردي )(  9)

 (.4/121(، أسنى المطالب لألنصاري )6/433)
: هي المتابعة، يقال والى بين األمرين مواالًة ووالًء: أي تاب . انظر: لسحححححححححان العرب المواالة(  11)

 (.42/247(، تاا العروس للزبيدي )15/412بن منظور )ال
 ./أ(77)نهاية اللوحة (  11)
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  ويقربان (2)  فلو َحلََّفهُ الخمسين في خمسين يوماً جاز(1)أنَّه ال يشترط أظهرهما:
 .(3)من الوجهين في اشتراطها في كلمات اللعان

 (5)  ولو ُعزِلَ (4)فإن قُلنا: ُيشترط  فلو ُجنَّ أو أُغمي عليه في األيمان ثم أفاق  بنى
القاضي أو مات في خاللها  وولي غيره  فقد قال القاضي والبغوي واإلمام والغزالي: أنَّ 

  كما لو ُعزَِل أو (1)  وادََّعى اإلمام االتفاق عليه(7)األيمان (6)القاضي الثاني َيستأنف
 .(٩)مات بعد سماع البينة وقبل الحكم

                                  
(، 724-2/723انظر: تتمة اإلبانة للمتولي، رسحححححححححححححالة علمية بتحقيق عبد الرحيم الحارثي )(  1)

 (.6/434(، روضة الطالبين للنووي )26-11/25العزيز للرافعي )
(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 11/26للرافعي ) (، العزيز7/242انظر: التهححح يحححب للبغوي )(  2)

 (.٩/21(، النجم الوهاا للدميري )6/434)
(، المطلححب العححالي البن الرفعححة، رسحححححححححححححححالحة علميححة بتحقيق عبححد 11/26انظر: العزيز للرافعي )(  3)

 (.٩2القيوم حميد الله )
(، 11/26عي )(، العزيز للراف7/242(، الته يب للبغوي )6/421انظر: الوسححححححيط للغزالي )(  4)

 (.6/434روضة الطالبين للنووي )
: العين والزاء والام أصحححل صححححيح يدل على تنحية وإمالة، تقول: عزل اإلنسحححان الشحححيء عزل(  5)

يعزلححه، إذا نحححاه في جححانححب، والعزل: هو التنحيححة، يقححال عزلححه عن األمر أو العمححل: أي نحححاه 
(، معجم المصححححححححححححححطلحححات واأللفححاظ الفقهيححة 4/327مقححاييس اللغححة البن فححارس )عنححه. انظر: 

(2/4٩1.) 
: أي ابتدأ، يقال اسححححححتأنف الشححححححيء: أي أخ  أوله وابتدأه، واالسححححححتتناف: االبتداء. اسححححححتأنف(  6)

 (.23/47(، تاا العروس للزبيدي )15-٩/14انظر: لسان العرب البن منظور )
(، الته يب للبغوي 6/421(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )17/72انظر: نهحاية المطلب للجويني )(  7)

 (.122-٩٩(، المطلب العالي البن الرفعة )7/242)
 (.17/72انظر: نهاية المطلب للجويني )(  8)
 عححة(، المطلححب العححالي البن الرف11/26(، العزيز للرافعي )7/242انظر: التهحح يححب للبغوي )(  9)

(122.) 
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ِه في األم: "أنَّ القاضي ا   واقتصر عليه القاضي (1)لثاني يَعتد بما سبق"وعن َنصِّ
 .(3)وصححه الروياني (2)الطبري

على قول  (4)وَحَمَل المتولي الَنّص على ما إذا َحلف المدََّعى َعليه بعض ]األيمان[
بأنَّ  (6)  وفـَرَّق(5)التعدد ثم مات القاضي أو ُعزل وولي غيره؛ فإنَّه يعتد باأليمان السابقة

  فتقع نافذة بنفسها  ويمين المدَِّعي لإلثبات فيتوقَّف على الحكم  هذه على النفي
 .(7)والقاضي الثاني ال َيحكم بحجه أقيمت عند األول كما في الشهادة

  (٩): "وَعْزُل القاضي وموته بعد تمام األيمان  كالعزل في أثنائها في الطرفين(1)قال
المدََّعى  ثناء األيمان من جانب المدَِّعي أووقال أيضاً تبعاً للقاضي: لو ُعزَِل القاضي في أ

إن قُلنا: نعم بنى  وإال  (12)عليه ثم ُولَِّي ثانياً  انبنى على أنَّ القاضي هل يقضي بعلمه؟
 .(11)استأنف"
 

                                  
 (.7/234انظر: األم للشافعي )(  1)
 (.٩4انظر: التعليقة الكبرى للطبري، رسالة علمية بتحقيق مازن الحارثي )(  2)
(، روضحححححة الطالبين 11/26(، وانظر: العزيز للرافعي )1٩/12انظر: كفاية النبيه البن الرفعة )(  3)

 (.6/434للنووي )
 (.11/26العزيز للرافعي ) ساقٌط في النسختين، والمثبا من(  4)
 (.11/26(، وانظر: العزيز للرافعي )2/726انظر: تتمة اإلبانة للمتولي )(  5)
 أي: المتولي.(  6)
 (.11/26(، وانظر: العزيز للرافعي )721-2/727انظر: تتمة اإلبانة للمتولي )(  7)
 أي: المتولي. (  8)
 (.11/26: العزيز للرافعي )(، وانظر2/726انظر: تتمة اإلبانة للمتولي )(  9)
المعتمد: أنَّ القاضحححي يقضححي بعلمه إال في حدود الله تعالى. انظر: روضحححة الطالبين للنووي (  11)

(، تحفحححححة المحتحححححاا للهيتمي 211-12/212(، النجم الوهحححححاا للحححححدميري )7/321-322)
(4/444-445.) 

 (.11/26عي )(، وانظر: العزيز للراف2/721انظر: تتمة اإلبانة للمتولي )(  11)
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أتي ييمنع من الحمل الذي قاله  وفيما ذكروه نظر؛ ألنَّه س وظاهر كالمه في األم
في القضاء على الغائب أنَّ القاضي يحكم بما ثبت عند غيره إذا َشهد عليه بالثبوت  
وأنَّه لو َسمع شاهدًا واحداً  جاز أن يكتب به إلى قاٍض آخر؛ ليسمع شاهد آخر 

 .(2)(1)ويحكم له  أو ليحلفه معه إن كان الحق ثبت بالشاهد واليمين
وقف على ؛ فإنَّه يَثبت به الحق من غير توالتحليف ُهنا كثبوت سماع البينة ثَمَّ 
م إنَّ  يَثبت الحق به  لكن سيأتي خالف  ثالقضاء به كاإلقرار  وأمَّا سماع البينة فال 

الشاهدين أو الشاهد  نَقُل شهادة أو حكم بثبوتها  ال ثُبُوِت أصل الحق   كتاب سماع
  وقال (3)س له الحكم بذلك السماعوقد جزم الغزالي أنَّه لو َسِمَع ثم ُعزَِل ثم ُولَِّي لي

 .(5)  وذكروا هنا خالفاً فيه(4)اإلمام: "ال خالف فيه"
ولو مات الولي في أثناء األيمان فالمنصوص الذي عليه الجمهور أنَّ وارثه 

قُلنا: أيمان   وقال المتولي: "إن (7): "يبني على أيمان مورثه"  وقال الِخضري(6)يستأنفها
 .(1)القسامة ال ُتوزَّع على أولياء الدم استأنف الوارث  وإن قُلنا: توزع بنى"

  

                                  
 /ب(.216انظر: مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسخة المكتبة الوطنية )(  1)
قاله ابن الرفعة. انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسححححححححححححححالة علمية بتحقيق عبد القيوم حميد  ( 2)

 (.122-121الله )
 (.7/332انظر: الوسيط للغزالي )(  3)
 (.11/537) انظر: نهاية المطلب للجويني(  4)
 (.122انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  5)
(، العزيز للرافعي 17/71(، نهححححححايححححححة المطلححححححب للجويني )332انظر: مختصححححححححححححححر المزني )(  6)

 (.6/434(، روضة الطالبين للنووي )11/26)
 (.1٩/12(، كفاية النبيه البن الرفعة )17/71انظر: نهاية المطلب للجويني )(  7)
 (.726-2/725تتمة اإلبانة للمتولي، رسالة علمية بتحقيق عبد الرحيم الحارثي )انظر: (  8)
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 والخالف في المسألة ينبني على أنَّ الدية تثبت للوارث ابتداًء أو تـََلقِّياً؟ فإن قُلنا:
 .(2()1)تـََلقِّياً وزع

لوارث هل يبني على أنَّ ا (3)/قال اإلمام: "ويمكن تخريج الخالف في مسـألتنا
 (4)على حول مورثه؟"

 .(6)بالدية  من غير يمين (5)ولو مات الحالف بعد تمام األيمان  ُحِكَم ]لورثته[
ولو مات المدََّعى عليه في أثناء األيمان  إذا كنا ُنحلِّفه في غير ُصورة اللَّوث  أو 

 .(7)لنكول المدَِّعي عن اليمين في صورة اللوث  بَنى وارثه على أيمانه
 وفي جواز القسامة في َغيبة المدََّعى عليه  وجهان: 

 الجواز  وهو ظاهر الَنصِّ  كغيره.  أظهرهما:
  وفـَرََّع عليه  أنَّه لو قال المدَِّعي: ال بينة لي  ال ُتسَمع (1)وثانيهما قول القاضي: ال

 . (٩)دعواه  يعني كما ال ُتسمع بالمال إذا لم يكن بينة

                                  
المعتمحححد: أنَّ الحححديحححة تثبحححا للميحححا أواًل ثم يتلقحححاهحححا الوارث. انظر: النجم الوهحححاا للحححدميري (  1)

 (.4/67(، مغني المحتاا للشربيني )1/445)
 (.125عبد القيوم حميد الله ) انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق(  2)
 ./ب(77)نهاية اللوحة (  3)
 (.17/71انظر: نهاية المطلب للجويني )(  4)
 في )ز(: ]لمورثه[.(  5)
(، العزيز للرافعي 7/242(، التهحححح يححححب للبغوي )17/71انظر: نهححححايححححة المطلححححب للجويني )(  6)

 (.6/434(، روضة الطالبين للنووي )11/27)
(، العزيز 2/724بحانحة للمتولي، رسححححححححححححححالحة علمية بتحقيق عبد الرحيم الحارثي )انظر: تتمحة اإل(  7)

 (.6/434(، روضة الطالبين للنووي )11/27للرافعي )
(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 11/27(، العزيز للرافعي )6/421انظر: الوسححححححححححححححيط للغزالي )(  8)

 (.127(، المطلب العالي البن الرفعة )6/434-435)
 (.127(، المطلب العالي البن الرفعة )71-17/77ية المطلب للجويني )انظر: نها(  9)
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على حاضٍر وغائب  حلف للحاضر خمسين يميناً  يَتعرَّض : "فلو كانت (1)قال
فيها لَقتِل الحاضر والغائب  ويستحق على الحاضر نصف الدية؛ فإذا َحضر الغائب  

 .(2)حلف له الحاضر أيضاً خمسين يميناً كذلك  واستحق النصف اآلخر"
 

 فرع

ِعي عن َموضع القتل كونه صبياً   ع منه  كما ال يَمنال َيمنع من القسامة غيبة المدَّ
 .(3)أو جنيناً؛ فإنَّه قد يَعرف الحال من بعد َسَماٍع ممن يثق به  أو بإقرار المدََّعى عليه

  

                                  
 أي: القاضي.(  1)
 (.12٩-121) عةانظر: المطلب العالي البن الرف(  2)
(، روضحححححححححححححححححة الطححححالبين 11/27(، العزيز للرافعي )244-13/243انظر: البيححححان للعمراني )(  3)

 (.4/122(، أسنى المطالب لألنصاري )6/435للنووي )
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 فصل:

؛ فإن لم (1)جميع ما َتقدَّم من تحليف الوارث خمسين يميناً  إذا كان واحداً جائزاً 
ن يميناً  خمسييكن جائزاً؛ بأن كان صاحب فرٍض  كما لو كان بنتاً وبيت المال  حلف 

وأخذ قدر حصته خاصة  والباقي ال يثبت بيمينه  وحكمه حكم من مات وال وارث 
 وسيأتي.  (2)له

 وإن كان اثنان فصاعداً  فقوالن: 
   وبه أجاب ابن الحداد: أنَّ األيمان ُتوزَّع عليهم على َقدر َمواريثهم. أصحهما

آلخر  و انفرد بالحلف لغيبة اوثانيهما: أنَّ ُكل واحد يحلف خمسين يميناً  كما ل
 .(3)أو ِصغره أو جنونه أو نكوله

قال المتولي: "وهما مبنيان على القولين  في أنَّ الدية تجُب للوارث ابتداًء أو 
للقتيل ثم يتلقَّاها الوارث؟ فعلى األول: يحلف كل منهم خمسين  وعلى الثاني: يوزع 

 .(4)عليهم"
  

                                  
 (.11/21أي: جائز التصرف. انظر: العزيز للرافعي )(  1)
(، 723-2/722انظر: تتمة اإلبانة للمتولي، رسحححححححححححححالة علمية بتحقيق عبد الرحيم الحارثي )(  2)

(، وانظر: النجم الوهاا للدميري 6/435(، روضحححححححححة الطالبين للنووي )11/21العزيز للرافعي )
(٩/22.) 

(، العزيز للرافعي 7/23٩(، التهحححح يححححب للبغوي )17/62)انظر: نهححححايححححة المطلححححب للجويني (  3)
 (.4/112(، تحفة المحتاا للهيتمي )6/435(، روضة الطالبين للنووي )11/21)

 (.2/724انظر: تتمة اإلبانة للمتولي )(  4)
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َنصَّ الشافعي في المدَِّعين على أنَّهم يحلفون والماوردي: " (1)وقال الماسرجسي
على قدر مواريثهم  وفيما إذا ادََّعى على جماعٍة  على قولين: فمنهم من قال: فيهما 
قوالن نقاًل  ومنهم من خصصهما بجانب المدََّعى عليهم  وقطع في المدَِّعين 

 .(2)بالتوزيع"
 فروع:فعليه فإن قُلنا: بالتوزيع  

أن َيصبر    ُيَخيَّر الحاضر بينبعُض الورثة حاضرًا وبعضهم غائباً  األول: لو كان
حتى يحضر الغائب  فيحلف كل واحٍد بقدر حصته  وبين أن يحلف في الحال خمسين 

  وكذا لو كان بعضهم بالغًا عاقاًل  وبعضهم صبيًا أو (3)يميناً  ويَأُخذ َقدر حصته
 .(4)مجنوناً 

يناً  وأخذ خمسين يم ضٌر  وأراد أن يْحَلف  َحَلفَ فلو كانوا ثالثة بنين أحُدهم حا
فإذا حضر ثاٍن  حلف خمسًا وعشرين يميناً  كما لو كانا حاضرين  ؛(5)/ثلث الدية

ابتداًء  وأخذ ثلث الدية؛ فإذا َقدم الثالث  حلف ثـُْلُث األيمان  وهو مع جْبر المنكِسر 

                                  
 الماسحححححرجسحححححي: هو محمد بن علي بن سحححححهل بن مصحححححلح الفقيه أبو الحسحححححن الماسحححححرجسحححححي(  1)

، صحححححب أبا إسحححححاق المروزي إلى مصححححر ولزمه وتفقه به ثم رج  إلى بغداد فكان النيسححححابوري
 توفي في جمحححادى اآلخرةمعيحححد ابن أبي هريرة وقحححد أخححح  عنحححه القحححاضححححححححححححححي أبو الطيحححب واليره، 

-2/212. انظر: ته يب األسماء واللغات للنووي )سنةهحححححححححححححح( وهو ابن سا وسبعين 314)
(، طبقات الشحححححححححححافعية البن قاضحححححححححححي شحححححححححححهبة 2/221(، طبقات الشحححححححححححافعية للسحححححححححححبكي )132
(1/166.) 

(، المطلحب العحالي البن 2٩-11/21(، العزيز للرافعي )13/3٩انظر: الححاوي للمحاوردي )(  2)
 (.112-111الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد القيوم حميد الله )

(، العزيز للرافعي 7/241التهحححح يححححب للبغوي ) (،17/66انظر: نهححححايححححة المطلححححب للجويني )(  3)
 (.6/436(، روضة الطالبين للنووي )11/32)

(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 11/31(، العزيز للرافعي )7/241انظر: التهححح يحححب للبغوي )(  4)
(6/436.) 

 ./أ(78)نهاية اللوحة (  5)
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 .(1)سبَع َعشرة يميناً  وأخذ الثلث الباقي
 . (2)إذا أقام أحد الورثة البينة  ال يحتاج الثاني إلى إقامتهابخالف ما 

ولو حضر الغائبان معاً  حلف كٌل منهما سبع عشرة يميناً  ولو كان الحاضر 
اثنين  حلف كل منهم خمسة وعشرين  وإذا حضر الثالث  حلف سبع  (3)]منهم[
 .(4)عشرة

م يَأُخذ   ووارثهما األول  لالصبيانئبان قبل َعرض اليمين عليهما أو ولو مات الغا
حصتهما إال بعد أن يحلف أربعاً وثالثين يميناً  وال ُيْحَسب له ما مضى  ولو ماتا قبل 

 . (5)َحِلِفه كفاه خمسون يميناً 
ولو كان البنون أربعة  أحُدهم حاضٌر  َحلف خمسيَن  وأخذ رُبع الدية  فإذا َقِدَم 

 ثالث َحلف َسبع َعشرة  فإذا َقِدَم الرابع َحلف ثاٍن  َحَلف خمسًا وعشرين  وإذا َقِدمَ 
 .(6)ثالث عشرة؛ فإن فُِرَض خامس  فإذا َقِدَم حلف عشراً 

ولو كان اثنان من األربعة حاضَرْيِن  واثنان غائبَـْين  َحلف ُكلٌّ من الحاضَرْين خمساً 
؛ فإن قدم الغائبان مع حلف كٌل منهما  اً وعشرين  فإذا َقِدَم الثالث والرابع فالحكم كم َمرَّ

                                  
(، روضححة الطالبين للنووي 11/32(، العزيز للرافعي )17/66انظر: نهاية المطلب للجويني )(  1)

 (.24-٩/23(، النجم الوهاا للدميري )6/436)
 (.111-117(، المطلب العالي البن الرفعة )13/41انظر: الحاوي للماوردي )(  2)
 ساقٌط في )ز(.(  3)
 (.111انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  4)
(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 11/13(، العزيز للرافعي )7/241انظر: التهححح يحححب للبغوي )(  5)

 (.٩/24(، النجم الوهاا للدميري )6/436)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 11/32(، العزيز للرافعي )13/41انظر: الحححاوي للمححاوردي )(  6)

(6/436.) 
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 .(1)َثالَث عشرة
ما إذا َحضر أحُد الشركاء؛ فإنَّه يأُخذ جميع الشقص المبيع  وَنظيُر المسألة:

بالشفعة  وإذا قدم آخر شاركه  وُجِعَل بينهما نصفين  فإذا َحضر ثالٌث شاركهما  وُجِعَل 
 .(2)بينهما أثالثاً 

ا بطُل حقُه من القسامة  فإذولو قال الحاضر: ال أحلُف إال بقدر ِحصتي  لم يَ 
 .(3)َقِدَم الغائب  يحلف معه  بخالف نظيره في الشفعة  فإنَّه يـَْبُطُل حقهُ 

  أو بالفرض  أو بعضهم (4)وال فرق فيما َتقدَّم بين أن يكون الورثة يرثون بالتعصيب
 ثةإذا قُلنا: بأنَّ تكذيب بعض الور  بهذا  وكل ذلك واضٌح على المذهب بهذا وبعضهم

ال يمنع القسامة  فإن قُلنا: يمنعها  فال يظهر أن يـُْعَطى شيئاً  الحتمال أن ُيكذبه اآلخر 
إذا حضر  أو بلغ  أو أفاق؛ وكذا إذا شرطنا المواالة في األيمان  فينبغي أن يحلف كل 
من الثاني والثالث  خمسين يميناً  إذا َحَصَل بين َحِلف األول وكل منهما َفْصٌل  وإن 

 .(6()5)ن األول واآلخرين فقط  حلف اآلخران خمساً وعشرينحصل بي
  

                                  
(، كفاية النبيه البن الرفعة 31-11/32(، العزيز للرافعي )7/242انظر: التهح يحب للبغوي )(  1)

(1٩/17.) 
(، تتمة اإلبانة للمتولي، رسححححالة علمية بتحقيق عبد الرحيم 13/41ظر: الحاوي للماوردي )ان(  2)

 (٩/24(، النجم الوهاا للدميري )11/31(، العزيز للرافعي )2/712الحارثي )
(، كفاية النبيه البن الرفعة 6/436(، روضحححححة الطالبين للنووي )11/31انظر: العزيز للرافعي )(  3)

 (.4/122مطالب لألنصاري )(، أسنى ال17/1٩)
، ومنه العصحححححححححححائب وهي العمائم مشحححححححححححتق من العصحححححححححححابة التي تحيط بالرأس،: لغًة التعصحححححححححححيب(  4)

الرائد في (، 2/٩1النظم المسحححححتع ب البن بطال )واصحححححطاحاً: هو اإلرث بغير تقدير. انظر: 
 (.21علم الفرائء للخطراوي )

 المعتمد كما مر أنَّ تك يب الورثة يبطل القسامة، وأنَّ المواالة في األيمان ال تشتر .(  5)
 (.122-11٩انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  6)
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  سواء كانوا أصحاب (1)الثاني: األيمان تُوزَّع بين الورثة على َقدر أنصبائهم
  (3)الصنفين  وإذا اقتضى التوزيع كسر كمل المنكسر (2)فروٍض  أو عصبات  أو]من[

عشرين  وإن كانوا ثالثًة  َحلف  فإذا كان له ابنان أو أخوان  َحَلَف كل منهما خمساً و 
ثالَث َعْشرَة  وحصة كل  (4)/إن كانوا أربعًة  َحلف كُل واحدٍ ُكلُّ واحٍد َسْبَع َعْشرَة  و 

 .(5)واحد اثنتا عشرة ونص
وإن َخلََّف زوجًة وابناً أو ابن ابن  فحصَّة الزوجة من الخمسين ستٌة وربع  وحصة 

  وإن َخلََّف (6)لف هي سبعاً  واالبن أربعاً وأربعيناالبن ثالث وأربعون وثالثة أرباع  فتح
زوجتين  َحلَفْت كُل واحدٍة أربعاً  أو ثالث زوجات  َحَلَفْت كُل واحدٍة ثالثاً  أو أربعاً  

 .(7)َحَلَفْت كُل واحدٍة يمينين
   ولو كان بدل الزوجة(1)ولو َخلََّف زوجةً وبنتاً  َحَلَفْت الزوجة عشراً  والبنت أربعين

                                  
: جم  نصحححححححححيب، والنصحححححححححيب: الحظ من كل شحححححححححيء. انظر: تاا العروس للزبيدي األنصحححححححححباء(  1)

 (.2/٩25المعجم الوسيط )(، 4/276)
 ساقٌط في )ز(.(  2)
(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 11/2٩(، العزيز للرافعي )7/23٩انظر: التهححح يحححب للبغوي )(  3)

 (.4/122(، أسنى المطالب لألنصاري )6/435)
 ./ب(78)نهاية اللوحة (  4)
 (.11/2٩للرافعي )(، العزيز 13/225(، البيان للعمراني )7/23٩الته يب للبغوي )انظر: (  5)
(، المطلححب العححالي البن الرفعححة، رسحححححححححححححححالحة علميححة بتحقيق عبححد 11/2٩انظر: العزيز للرافعي )(  6)

 (.123-122القيوم حميد الله )
 (.123-122انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  7)
ي (، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنوو 11/2٩(، العزيز للرافعي )7/242انظر: التهححح يحححب للبغوي )(  8)

 (.4/122(، أسنى المطالب لألنصاري )123(، المطلب العالي البن الرفعة )6/435)
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 .(1)زوجاً  كانت األيمان بينهم أثالثاً  فـََيحلُف الزوج َسبـَْعة عشر  والبنُت أربعاً وثالثين
 .(2)نولو َخلََّف أماً وابناً  َفِحَصتها ثمانيةٌ وثلٌث  فَتحلُف تسعاً  واالبن اثنين وأربعي

ولو َخلََّف أكثر من خمسين ابنًا أو أخًا أو أوالد أعمام  كما لو خلف ستين 
م  َحَلَف كُل واحٍد يميناً واحدة  وإن كانوا دونها  كتسعٍة وأربعين  َحَلَف كُل واحٍد منه

 . (3)يمينين
وفي مسألة الجدِّ واإلخوة تـَُقسَُّم األيمان على ِقْسَمة المال  وال َيْحِلُف ولُد األب 

 .(5)إذا لم يأخذ شيئاً؛ فإن كان يأخذ شيئاً  َحَلَف بقدر حقه (4)في الـُمَعادَّةِ 
من األَبوين  أو من األب  َيكون المال واأليمان بينهما  (6)ففي جدٍّ ]وأٍخ[

 .(7)نصفين

                                  
(، العزيز 2/725انظر: تتمحة اإلبحانحة للمتولي، رسححححححححححححححالحة علمية بتحقيق عبد الرحيم الحارثي )(  1)

(، أسححححححححححححححنى المطحححالححب لألنصححححححححححححححححاري 6/435(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي )11/2٩للرافعي )
(4/122.) 

(، أسححححححححححححححنى المطححالححب 6/435(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي )11/2٩ز للرافعي )انظر: العزي(  2)
 (.4/122لألنصاري )

(، 11/2٩(، العزيز للرافعي )7/242(، الته يب للبغوي )6/422انظر: الوسححححححيط للغزالي )(  3)
 (.4/122(، أسنى المطالب لألنصاري )6/435روضة الطالبين للنووي )

: هي أن يجتم  م  الجد إخوة أشحححححقاء وإخوة ألب، ثم يعد اإلخوة األشحححححقاء مسحححححألة المعادة(  4)
إلى جانبهم اإلخوة ألب لينقصحححححححوا ب لك نصحححححححيب الجد، ثم يعود األشحححححححقاء إلى اإلخوة ألب، 

(، الفقححه 4/212فيحجبونهم، كمححا لو لم يكن معهم جححد. انظر: روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي )
 (.5/121هجي على م هب اإلمام الشافعي )المن

(، 726-2/725انظر: تتمة اإلبانة للمتولي، رسحححححححححححححالة علمية بتحقيق عبد الرحيم الحارثي )(  5)
(، أسحححححححححنى المطالب لألنصحححححححححاري 6/435(، روضحححححححححة الطالبين للنووي )11/2٩العزيز للرافعي )

(4/122.) 
 (.11/2٩) في النسختين ]واحد[، والمثبا من العزيز للرافعي(  6)
 (.11/2٩انظر: العزيز للرافعي )(  7)
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وفي جدٍّ وأٍخ من األبوين وأٍخ من األب  ُيْجَعال بينهما أثالثاً  فَيحلُف الجدُّ 
ثلثها  وهو مع جبر المنَكِسر سبع َعشرَة  ويحلُف األُخ من األبوين أربعًا وثالثين  وال 

 .(1)ألُخ من األب  ألنَّه ال يأخذ شيئاً يحلُف ا
وفي جدٍّ وأٍخ من األبوين وأخٌت من األب  يحلف الجدُّ ُخمَسي األيمان  ويأخُذ 

 . (3)الدية  وَيحلُف األخ ثالثة أخماسها  ويأخذ ثالثة أخماس الدية (2)]ُخمَسي[
مان  يوفي جدٍّ وأٍخ وأخٍت من األبوين وأخٍت من األب  يحلف الجد ثـُُلُث األ

  ويأخذ ثلث الدية  ويحلف األخ أربعة أتساع األيمان  (4)وهو مع الجبر ]سبعة عشر[
وهو مع َجْبِر المنَكِسر ثالثٌة وعشرون يميناً  وتحلف األخت لألبوين ُتْسَعا األيمان  
وهي اثنتا عشرة يميناً  وُتْسَعا الخمسين أحد َعَشَر وُتسٌع  وال َتحِلُف األخُت لألب؛ إذ 

 . (5)تأخذ شيئاً ال 
وفي جدٍّ وأخٍت من األبوين  وأٍخ من األب  َيحِلُف الجدُّ ُخمَسي األيمان  ويأخذ 
ُخمَسي المال  وتحلف األخُت نصف األيمان  وتأخذ نصف المال  ويحلف األخ 

 .(6)ُعْشر األيمان  ويأخذ ُعْشر المال  وعلى هذا القياس

                                  
(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 11/2٩(، العزيز للرافعي )7/242انظر: التهححح يحححب للبغوي )(  1)

(، المطلب العالي البن الرفعة، رسحححححححححححالة علمية بتحقيق عبد القيوم حميد الله 6/435-436)
(125.) 

 في ) (: ]خمسا[.(  2)
(، المطلححب العححالي البن الرفعححة، رسحححححححححححححححالحة علميححة بتحقيق عبححد 11/2٩عي )انظر: العزيز للراف(  3)

 (.125القيوم حميد الله )
 (.11/32في النسختين ]سب  عشرة[، والمثبا من العزيز للرافعي )(  4)
 (.11/32انظر: العزيز للرافعي )(  5)
البن الرفعححححة  (، كفححححايححححة النبيححححه11/32(، العزيز للرافعي )7/242انظر: التهحححح يححححب للبغوي )(  6)

 (.125(، المطلب العالي البن الرفعة )1٩/1٩)
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الفريضة فقط   (2)م األيمان على ]أصل[  فهل تـُْقسَ (1)ولو كان في الفريضِة َعولٌ 
 .(3)أو عليها وعلى عولها؟ فيه وجهان: صحح الماوردي الثاني

ألة من س: لو كانت الورثة زوجًا وأختين شقيقتين وأختين ألم وأُْماً  فالم(4)وعليه
الزوج خمسة عشر  وكُل أخٍت شقيقة ]عشراً  وكل  (5)/ستة وتصح من عشرة  فيحلف

  يحلف الزوج خمساً وعشرين  وكل (6)اً  واألم خمساً  وعلى األولأخٍت من أم خمس
 .(٩)تسعة (1)سبعة عشر  واألم وكل ]ولدها[ (7)أخت شقيقة[

  

                                  
االرتفاع والزيادة، يقال عالا الفرضحححححححة إذا ارتفعا، واصحححححححطاحاً: زيادة السحححححححهام  :: لغةً العول(  1)

لسحححان العرب (، 247على أجزاء أصححل المسحححألة وارتفاعها. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه للنووي )
 (.11/414البن منظور )

 في ) (: ]أهل[.(  2)
(، المطلححب العححالي 1٩/16(، كفححايححة النبيححه البن الرفعححة )13/42انظر: الحححاوي للمححاوردي )(  3)

 (.124البن الرفعة )
 أي: على القول ال ي صححه الماوردي.(  4)
 ./أ(79)نهاية اللوحة (  5)
 األيمان تُقسم على أصل الفريضة فقط.أي: على القول األول، وهو: أنَّ (  6)
 ساقٌط في )ز(.(  7)
في النسححححختين ]من ولدتها[، والمثبا من المطلب العالي البن الرفعة، رسححححالة علمية بتحقيق (  8)

 (.124عبد القيوم حميد الله )
(، المطلحححب 1٩/16(، كفحححايححة النبيححه البن الرفعححة )42-13/3٩انظر: الحححاوي للمحححاوردي )(  9)

 (.124البن الرفعة )العالي 
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  ُأِخَذ باالحتياط والبناء على اليقين (1)نثى مشكلالثالث: إذا كان في الورثة خُ 
الدية أقل ما  يه منفي األيمان والميراث  فيحلف باعتبار أكثر ما يخصُّه  وُيصَرُف إل

 .(2)يخصُّه
فلو َخلََّف القتيُل ولداً خنثى  َحَلَف خمسين يميناً  وال يُعَطى إال النصف؛ ثم إن 
لم َيكن له عصبٌة  لم يأُخذ القاضي النصف الباقي من المدََّعى عليه  بل يُوَقف إلى 

امة من جهة ن القسالبيان  فإن بان أنَّه ذكر أخذه  وإن بان أنَّه أنثى  فقد تعذرت يمي
 .(3)المسَتِحق  فَيحِلُف المدََّعى عليه  كما لو لم يكن لوثٌ 

وإن كان معه عصبٌة؛ كأٍخ أو عم  ُيَخيَّر بين أن يصبر إلى أن يظهر حال الخنثى  
وبين أن َيحِلف  فإن صبر توقفنا  وإال َحلف َخمسًا وعشرين يميناً  وأَخَذ القاضي 

ورته ُسلَِّم ين الخنثى  فإن بانت أنوثته ُسلَِّم إلى األخ  أو ذكالنصف الباقي ووقفه بينه وب
 . (5)  وإن لم يتبين واتفقا على قسمته  جاز كيف كانت(4)إلى الخنثى

 .(6)ولإلمام احتماٌل في تحليف العاصب  وقال: ال يحلف إال بعد ظهور الحال

                                  
: اصحححطاحاً: هو آدمي له آلة ذكورة، وآلة أنوثة، أو له ثقبة ال تشحححبه واحدة الخنثى المشحححكل(  1)

(، الفقححححه 3/122منهمححححا، يخرا منهححححا البول. انظر: تهحححح يححححب األسححححححححححححححمححححاء واللغححححات للنووي )
 (.5/127فعي )المنهجي على م هب اإلمام الشا

(، تتمة اإلبانة للمتولي، رسححححححححححالة علمية بتحقيق عبد 17/63انظر: نهاية المطلب للجويني )(  2)
(، روضححححححححححة 11/31(، العزيز للرافعي )6/422(، الوسححححححححححيط للغزالي )2/726الرحيم الحارثي )
 (.6/436الطالبين للنووي )

(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 11/13(، العزيز للرافعي )7/242انظر: التهححح يحححب للبغوي )(  3)
 (.123-4/122(، أسنى المطالب لألنصاري )6/436)

(، العزيز للرافعي 7/242(، الته يب للبغوي )64-17/63انظر: نهاية المطلب للجويني )(  4)
 (.6/437(، روضة الطالبين للنووي )11/31)

 (.121وم حميد الله )انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد القي(  5)
 (.1٩/11(، كفاية النبيه البن الرفعة )64-17/63انظر: نهاية المطلب للجويني )(  6)
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الدية  وَحَلَفت  (1)َي ]ثلث[ولو َخلََّف ولداً خنثى وبنتاً  َحَلَف ثُلثي األيمان  وأُعطِ 
ن البنت نصفها  وأَخَذت ثُلث الدية  ويُوقف الثلث الباقي في جهة المدََّعى عليه إلى تَبيُّ 

؛ فإن بانت ذكورتُُه أخذه  وإال َحَلَف المدََّعى َعليه كما لو لم َيُكن لوث  فإن (2)الحال
أتي في ه وجوه تَنكل فُيقَضى عليه بالنكول أو يحبس حتى يحلف أو يترك؟ في

 .(4()3)الدعاوي
ولو َخلََّف ولدين ُخنثيين  َحَلَف كٌل منهما ثُلثي األيمان  أربعاً وثالثين مع الجبر  

 .(5)وال يُعطيان إال الثلثين
ولو َخلََّف ابنًا وولدًا خنثى  َحَلَف االبن ثُلثي األيمان  وأُعطَي نصف الدية  

 ثلث الدية  ويـُْؤَخُذ السدس الباقي ويُوقف وَيحِلف الخنثى نصفها  وال يُعَطى إال
 .(6)بينهما

  

                                  
(، وروضحححححححة الطالبين للنووي 11/31في النسحححححححختين ]نصحححححححف[، والمثبا من العزيز للرافعي )(  1)

(6/437.) 
زيز للرافعي (، الع6/422(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )17/65انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )(  2)

 (.6/437(، روضة الطالبين للنووي )11/31)
 /أ(.41) 12انظر: مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسخة المتحف، م(  3)
 (.132انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد القيوم حميد الله )(  4)
(، العزيز للرافعي 7/242وي )(، التهحححح يححححب للبغ17/64انظر: نهححححايححححة المطلححححب للجويني )(  5)

 (.1٩/11(، كفاية النبيه البن الرفعة )6/437(، روضة الطالبين للنووي )11/31)
(، البيححححان 241-7/242(، التهحححح يححححب للبغوي )17/64انظر: نهححححايححححة المطلححححب للجويني )(  6)

 (.6/437(، روضة الطالبين للنووي )11/31(، العزيز للرافعي )13/225للعمراني )
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 وَخرََّج ابُن الحداِد على هذه القاعدة صور: 
جدٌّ وخنثى ُمْشِكل  فالحكُم فيهما كما إذا َخلََّف ابناً وولداً خنثى  وطريقها  منها:

ُيْضَرُب   أن يقول: إن كان المشِكل ذكراً  فالمسألة من اثنين  وإن كان أُنثى  فمن ثالثة
حليف  المسألة  فـَُيْجَعل المْشِكل أنثى في التا في اآلخر َتصير ستة  منها تصح أحدُهم

 .(1)فَيْحِلف ثُلثي األيمان  وذكراً في الميراث  فال يـُْعَطى إال الثلث
ن المسألة من أربعٍة  سهمابنٌت وجدٌّ وولُد أٍب مشِكٌل  إن كان ذكرًا ف الثانية:

ِن للجدِّ واألخ  وإن كان أنَثى فهي من ستٍة؛ ثالثٌة للبنِت وسهمان وسهما  (2)/للبنتِ 
للجد وسهٌم لألخت  والمسألتان متوافقتان بالنِّصف  فُيضَرب أحد العددين في نصف 
اآلخر  يحُصُل اثنا عشر  فَتحلف البنُت نصف األيمان وتأخذ نصف الدية  ويْحِلف 

 . (3)لديةَيحِلف المشِكلُ ربعها وال يعطى إال ُسدس االجدُّ ثلثها وال يُعَطى إال ربع الدية  و 
َخلََّف جداً وأختاً من األبوين ومشكالً من األب  فإن كان ذكراً فالمسألة  الثالثة:

من خمسة  وَتصحُّ من عشرة  فـَُتضرب الخمسة في مخرج النصف تصير عشرة  وإن  
يُعَطى إال  نصَف األيمان والكان أنثى فهي من أربعٍة وَتصحُّ من اثنين  فيحِلف الجدُّ 

ُخمَسي الدية  وَتحِلف األخت الشقيقة نصفها وتَأُخذ نصف الدية  وَيحِلف المشِكُل 
ُعشَر األيمان  ويُوَقُف ُعْشر الدية بينه وبين الجّد  إن بان ذكراً  ُدِفَع إليه  وإن بان أنثى 

 .(4)ُدِفَع إلى الجد
  فقد أُنوثته  لكن يوَقف  فإن بَاَن أنثى وقال بعضهم: ال َيحِلف المْشِكل؛ لجواز

َحَلَف الجدُّ واألخت المستِحقَّان تمام األيمان  وإن بَاَن ذكراً  َحَلف ُعْشر األيمان  
                                  

 (.32-11/31ظر: العزيز للرافعي )ان(  1)
 ./ب(79)نهاية اللوحة (  2)
 (.11/32(، العزيز للرافعي )13/226انظر: البيان للعمراني )(  3)
(، 1٩1انظر: المسحححائل المولدات البن الحداد، رسحححالة علمية بتحقيق عبد الرحمن الدارقي )(  4)

(، العزيز للرافعي 227-13/226(، البيان للعمراني )67-17/66نهحايحة المطلب للجويني )
(11/32.) 
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 . (1)قال الشيخ أبو علي: "والصحيح عند الجمهور قول ابن الحداد"  وأُعطي ُعْشر الدية
  فيحلف الجدُّ ُخمَسي (2)[ولو كان َبَدَل األخت ِمن األبوين أٌخ من ]األبوين

األيمان ويَأُخذ ثُلث الدية  وَيحِلف األخُّ ثُلثي األيمان ويَأُخذ ثالثة أخماس الدية  وَتصحُّ 
 .(3)ِمن خمسة عشر

َخلََّف جدًا وأختًا شقيقًة ومشكاًل شقيقاً  فالمسألة بتقدير الذُّكورة من  الرابعة:
ين  منها أحد العددين في اآلخر  يـَبـُْلغ عشر  خمسة  وبتقدير األنوثة من أربعة  فَِبَضرب

َتصحُّ  فَيحلف الجدُّ نصف األيمان  وال يُعَطى إال ُخمَسي الدية  وَتحِلف األخت رُبَع 
األيمان  وال تُعَطى إال ُخْمَس الدية  وَيحِلف المْشِكُل ُخمَس األيمان  وال يُعَطى إال 

من    وُجْمَلة المعَطى سبعة عشر من عشرينرُبع الدية  َفُجمَلة األيمان ثمانيٌة وخمسون
الدية  ويُوَقف ثالثة أسهم  فإن بان ذكراً  فهي له تتمة الُخمَسين  وإن بان أنثى  َأَخذ 

 .(4)الجدُّ سهمين من الثالثة  ليتم له النصف  وَأَخذت األخت السهم الباقي تتمة الربع
ِمن  ن يصطلحا ]في السهمينقال القاضي أبو الطيب: "ولو أراد الجدُّ والُخنثى أ

  على التساوي أو التفاضل  بشرط أن ُيْجَعل (5)الثالثة الموقوفة  جاز أن يصطلحا[
 .(6)السْهم الثالُث لألخت  وال يُوَقف"

وَتوقَّف فيه ابن الصباغ  وقال: "السهمان المصطََلح عليهما ال حقَّ لألخت فيهما  
ن يكون ون له  وُيحَتَمل أالذي ُيحتَمل أن يك فال يَلزم إسقاُط حقِّ الخنَثى من السهم

                                  
(، المطلححب العححالي البن الرفعححة، رسحححححححححححححححالحة علميححة بتحقيق عبححد 11/32انظر: العزيز للرافعي )(  1)

 (.127القيوم حميد الله )
 (.11/33في النسختين ]األب[، والمثبا من العزيز للرافعي )(  2)
 (.11/33انظر: العزيز للرافعي )(  3)
 (.11/33(، العزيز للرافعي )13/227للعمراني ) انظر: البيان(  4)
 ساقٌط في ) (.(  5)
 ب العححالي البن الرفعححة(، المطلحح11/33(، العزيز للرافعي )13/227انظر: البيححان للعمراني )(  6)

(12٩  .) 
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 . (2)انتهى(1)/ لألخت"
وقد تقدَّم ِذكُر ِخالٍف في مثل ذلك: إذا َأسلم على َثماني ِنسوٍة  ومات قبل 

َفطَلَب َخْمٌس منهن أن يـُْقَسم الرُبُع بينهنَّ جاز  لكن هل يشترط عليهن اإلبراء  البيان 
الثاني  وهو  ماأصحهن الباقيات الرُبع أم ال؟ فيه وجهان: عن الباقي  حتى يُْدَفع لكٍل م

 .(3)الذي رآه ابن الصباغ هنا
ذكرها الشيُخ أبو علي: جدٌّ ومشِكالِن شقيقان  إن كانا ذكرين  صورٌة خامسٌة:

فالمسألُة من ثالثة  أو انثيين فمن أربعة  أو أحدهما ذكرًا واآلخُر أنثى  فمن خمسة  
ُلُغ اثَني َعشر  ثم نضربها في خمسة تَبُلغ ستينفَِبَضرب ثالثٍة في    منها تصحُّ  أربعة تـَبـْ

فيِحلف الجدُّ نصَف األيمان  وال يُعَطى إال ثُلث الدية  وَيحِلف كل واحٍد من المشِكَلين 
ُخمَسي األيمان  الحتمال ذكورته وأنوثة اآلخر  وال يَأُخذ إال ُخمس الدية  فمجموع 

  وُجملة ما يأخذونه  أربعٌة وأربعوَن من ستِّين من الدية  ويوَقُف األيمان خمسة وستُّونَ 
 . (4)ستة عشر

َمت بينهما بالسَّواء  ليتم لُكلٍّ الثلث  كالجد  وإن بانا أنثيين   فإن بانا ذَكَرْين  ُقسِّ
ُدِفَع منها عشرٌة إلى الجدِّ  تتمة النصف  وإلى كٍل منهما ثالثة  تتمة الربع  وإن بان 

ا ذكراً واآلخر أنَثى  ُدِفَع منها أربعةٌ إلى الجدِّ  واثنا عشر إلى الذي بانت ذكورته  أحدهم
 . (5)ليتم لكٍل منهما الُخُمَسان  وقد استوفت األنثى ِحَصتها

  
                                  

 ./أ(81)نهاية اللوحة (  1)
لي البن الرفعة، (، المطلحب العا11/33(، العزيز للرافعي )13/227انظر: البيحان للعمراني )(  2)

 (.  12٩رسالة علمية بتحقيق عبد القيوم حميد الله )
(، المطلب 13/227(، البيان للعمراني )356-12/355انظر: نهحايحة المطلحب للجويني )(  3)

 (.132-12٩العالي البن الرفعة )
 (.34-11/33انظر: العزيز للرافعي )(  4)
 (.11/34انظر: العزيز للرافعي )(  5)
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َخلََّف جداً ومشِكَلين  أحُدهما شقيٌق واآلخر من األب  إن كانا  صورٌة سادسة:
عة  لجدِّ وسهماِن للشقيق  وإن كانا أُنثَييِن فمن أربذََكرين  فالمسألُة من ثالثة  سهٌم ل

سهماِن للجدِّ وسهماِن للشقيقة  وإن كان أحدهما ذكرًا واآلَخر أنثى  ّفِمن خمسة  
سهماِن للجدِّ  ثم إن كان الذكر الشقيق  ]فالِسهام الثالثة له  وعلى التقديراِت الثالثِة  

من األب  فللشقيِق سهمان  (1)لذي[ال شيء للذي هو من األب  وإن كان الذكر ا
ونصف  وللذي من األب نصف سهم  وَتصحُّ من عشرة  فَِبَضرب المخارج بعضها في 
بعض تـَبـُْلغ ستين  َيحِلُف الجدُّ نصف األيمان  ويأُخُذ ثـُُلَث الدية  وهو عشُرون من 

هو َثالثُون من و  ِستِّين  وَيحِلُف المْشِكل الشقيق ثـُلَُثي األيمان  ويـُْعَطى نصف الدية 
ِستِّين  وَيحِلُف اآلخر ُعْشَر األيمان  وال ُيصَرف إليه شيء  واألنصباء متوافقةٌ بالنصف  
فنردُّها والستين إلى األنصاف  ويُعَطى الجدُّ َعَشرٌة من ثالثين من الدية  وإلى المْشِكل 

بانا أُنثَيين   وإن الشقيق خمسة عشر  ويوَقُف خمسة  فإن بَانَا ذكرين  أُعِطيت الشقيق 
إلى  (2)/نَثى  ُدِفَع سهماِن ِمن الخمسةِ ُدِفَعت إلى الجدِّ  وإن كان الشقيق ذكراً واآلخر أُ 

الجدِّ  ليتم له الخمسان  وثالثةُ أسهم إلى الشقيق  ليتم له ثالثةُ أخماس  وإن بَاَن الذي 
  .(3)لألب ذكراً  ُدِفَع للجدِّ سهمان  وإليه ثالثة

                                  
 في )ز(. ساقطٌ (  1)
 ./ب(81)نهاية اللوحة (  2)
 (.11/34(، العزيز للرافعي )22٩-13/221انظر: البيان للعمراني )(  3)
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 فرعان 

عين للدَّ أح فإن   م، قام وارثة َمقامه في األيماندهما: إذا مات أحُد الورثة المدَّ
تعدَّدوا  عاد القوالن؛ فإن قلنا: َيحِلُف ُكل واحٍد من الورثِة خمسين  فكذلك ورثةُ الورثة  

 .(1)وإن قُلنا: بالتوزيع  ُوزَِعت ِحصَّة ذلك الوارث على ورثِتهِ 
حٍد أحدهما قبل أن َيحِلف على ابنين  َحَلَف ُكُل وا فلو كان للقتيل ابناِن  فمات

 منهما ثالثَة َعَشر يميناً  توزيعاً لحصَّته عليهما وَجبَر المنَكِسر  فلو َحَلَف أحُدهما ثالثةَ 
َعَشر  ومات أخوه قبل أن َيحِلف  ولم ُيَخلِّف وارثًا غير الحالف  َحَلَف ثالثَة َعَشر  

 .(2)وعشرين وال تـََقُع منه بتكملِة خمسٍ 
 ولو كان للقتيِل ثالثُة بنين  فحصَّة كٍل منهم بجبر المنَكِسر سبع عشرة يميناً  فلو
َل المنَكِسر  فـََيحِلف كل واحٍد  مات أحُدهم عن ابنين  ُوّزَِعت حصَّته عليهما  وُكمِّ
 منهما تسَع أيمان  ولو َحَلَف أحُدهما ومات اآلخر قبل أن َيحِلف َوَورِثَه الحالف 

  ولو مات وارث القتيل بعَد ما أَقسم  (3)َحَلَف تسعاً  وال يـََقُع منه َتكِملَة سبعة عشر
 .(4)أَخَذ وارثه ِحصَّته من الدية

  

                                  
(، 711-2/712انظر: تتمة اإلبانة للمتولي، رسحححححححححححححالة علمية بتحقيق عبد الرحيم الحارثي )(  1)

 (.6/437(، روضة الطالبين للنووي )11/34العزيز للرافعي )
(، روضحححححححة الطالبين للنووي 35-11/34(، العزيز للرافعي )7/242للبغوي ) انظر: الته يب(  2)

 (.4/123(، أسنى المطالب لألنصاري )6/437)
 (.11/35(، العزيز للرافعي )7/242انظر: الته يب للبغوي )(  3)
(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 11/35(، العزيز للرافعي )7/242انظر: التهححح يحححب للبغوي )(  4)

(6/437.) 
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الثاني: لو كان للقتيِل ابنان، َفَحَلف أحُدهما، ومات اآلخر قَبل أن َيحِلف عن 
 الذي َنَكَل ر  وزَِّع الربعُ   فحلف أحُدهما ِحصَّته ثالث عشرة يميناً  وَنَكل اآلخَ ابنين

عنه على أخيه وَعمِّه  على حساب ما يأخذان من الدية  فيخصُّ األخ أربعٌة وُسدٌس 
ن  ُيَضمُّ ذلك إلى ِحصَّته في األصل  وهي اثنتا َعشَرَة وِنصف  تَبُلُغ ِستَّ َعْشَرَة وثـُلُثَي

َعّم ثمانيةٌ وثلٌث  أخَرى  ويخصُّ ال فـَُتَكمَّل  وقد َحَلف ثالَث عشرَة يميناً  فـََيحِلف أربعاً 
 .(1)فَيحِلف تسعاً  وُيَكمَّل له أربٌع وثالثون
  

                                  
(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 11/35(، العزيز للرافعي )7/242انظر: التهححح يحححب للبغوي )  ( 1)

 (.4/123(، أسنى المطالب لألنصاري )6/437-431)
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 فصل 

  فأمَّا إذا ادََّعى (1)جميُع ما َتقدََّم في أيمان القسامة في جانب المدَِّعي عند اللَّوث
ي شاهداً عِ القتل في غير محل اللَّوث  وتوجَّهت اليميُن على المدََّعى َعليه  أو أقام المدَّ 

واحداً وأراد أن َيحِلف معه  أو َنَكل المدََّعى عليه عن اليمين  وأراد المدَِّعي أن َيحِلف  
ِد اليمين  طريقان:  ففي َتعدُّ

 . (2)نعم أصحهما:فيه قوالن   أشهرهما:
 .(3)القطُع بالتعدد في يمين المدعى عليه والطريق الثاني:

د وَنَكل المدَِّعي عن أيمان القسامة  ففي َتعدعوى في محل اللَّوث  ولو كانت الدَّ 
 عليه  طريقان:  (4)اليمين ]على المدََّعى[

 أحدهما: فيه القوالن فيما إذا لم َيُكن لوث.
 .(6()5)والثاني: الَقطُع بالتعدد

  

                                  
 (.366) صفحة انظر:(  1)
بد ع (، تتمة اإلبانة للمتولي، رسححححححححححالة علمية بتحقيق17/14انظر: نهاية المطلب للجويني )(  2)

(، البيحححححححان 243-233-7/232(، التهححححححح يحححححححب للبغوي )714-2/713الرحيم الححححححححارثي )
 (.6/431(، روضة الطالبين للنووي )36-11/35(، العزيز للرافعي )13/231للعمراني )

-132انظر: المطلحب العحالي البن الرفعحة، رسححححححححححححححالحة علميحة بتحقيق عبحد القيوم حميحد الله )(  3)
133.) 

 ساقٌط في )ز(.(  4)
(، تحفححححححة المحتححححححاا للهيتمي 6/431وهو المعتمححححححد. انظر: روضحححححححححححححححححححة الطححححححالبين للنووي )(  5)

(4/113.) 
(، البيان للعمراني 242-7/233(، الته يب للبغوي )2/711انظر: تتمة اإلبانة للمتولي )(  6)

 (.6/431(، روضة الطالبين للنووي )11/36(، العزيز للرافعي )13/232)
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  فقد َمرَّ أنَّ القسامة ال تجري (1)/عوى بقطع األطراف والجراحاتولو كانت الدَّ 
ه  وهل ف المدََّعى عليال اعتبار فيها باللَّوث على المذهب  لكن ّيحلِ   وأنَّه (2)فيها

 (4)المدََّعى عليه في دعوى النفس  هل تتعدد؟ (3)اليمين؟ ينبني على أنَّ ]يمين[تتعدَّد 
 إن قُلنا: ال تتعدد  فهنا أوَلى.

 . (6()5)وإن قُلنا: تتعدد  فقوالن  وقيل وجهان: َميل الرافعي إلى التعدد
يةُ إطالق الجمهور: أنَّه ال َفرَق بين أن يكون المدََّعى به عمداً  أو غيره  كما وقض
 .(7)في النفس

وقال ابن الصباغ: "الخالف فيما إذا كان عمدًا محضاً؛ فإن كان خطًأ أو شبه 
 .(1)عمد  اتحدت اليمين قطعاً"

  

                                  
 .(/أ81)نهاية اللوحة (  1)
 (.337) صفحةانظر: (  2)
 ساقٌط في )ز(.(  3)
(، النجم الوهححاا للححدميري 6/431المعتمححد: أنَّهححا تتعححدد. انظر: روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي )(  4)

 (.4/113(، تحفة المحتاا للهيتمي )24-25/٩)
(، روضححححححححححححححححححة الطحححححالبين للنووي 11/37. انظر: العزيز للرافعي )وهو المعتمحححححد عنحححححد النووي(  5)

(6/431.) 
(، التهححححح يحححححب للبغوي 6/423(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )13/27انظر: الححححححاوي للمحححححاوردي )(  6)

 (.6/431(، روضة الطالبين للنووي )11/37(، العزيز للرافعي )7/232)
(، المطلب العالي البن 6/43٩ي )(، روضححححححححححححة الطالبين للنوو 11/37انظر: العزيز للرافعي )(  7)

 (.  137الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد القيوم حميد الله )
(، 137انظر: المطلحب العحالي البن الرفعحة، رسححححححححححححححالحة علميحة بتحقيق عبد القيوم حميد الله )(  8)

 (.43٩-6/431(، روضة الطالبين للنووي )11/37وانظر: العزيز للرافعي )
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فس؛ فإن  ل النفإن قُلنا: تتعدد  فذلك فيما إذا كان الواجب في المدََّعى قدر بد
 اليد الواحدة  أو الُحكومة  فقوالن:  (1)كان دونه مقدَّراً  ]َكَبَدل[

 أنَّها تتعدد  فَيحِلف المدَِّعي خمسين يميناً.  أصحهما:
  (2)وثانيهما: أنَّه يحلف بالقْسط  وُتوزَّع األيماُن على عدد اإلبل  وُيجَبر المنَكِسر

 .(3)رين يميناً  وفي الموضحِة ثالثٌ فعلى هذا  َيحِلُف في اليد خمساً وعش
 ولو كان الواِجُب زائداً على بدِل النفس  فوجهان: 

 . (4)أحدهما: ال يُزاد على الخمسين
  فإن كان الواجب َقدر ديٍة ونصف  (5)وثانيهما: يُزاد ِبحسب ما تقتضيه الزيادة

ن يميناً  وإن  وستي َحَلَف خمسًا وسبعين يميناً  وإن كان َقْدَر ديٍة وثُلث  حلف سبعاً 
 . (6)كان َقدر ديتين  َحَلَف مائة يمين

  وقرَّبَهما من الخالف في أنَّ ُمدة (7)وبناه اإلمام على الوجهين في صورة النقص
: "ال يَبُعد (1)الَضرب على العاقلة هل تـُزَاد على ثالث سنين إذا زادت األروش؟ وقال

                                  
 (.6/43٩ن كما في[، والمثبا من روضة الطالبين للنووي )في النسختين ]كا(  1)
(، تتمة اإلبانة للمتولي، رسحححححححححالة علمية بتحقيق عبد 21-13/27انظر: الحاوي للماوردي )(  2)

(، روضححححححححححححححة الطحالبين للنووي 31-11/37(، العزيز للرافعي )71٩-2/717الرحيم الححارثي )
(6/43٩.) 

 (.6/43٩(، روضة الطالبين للنووي )31-11/37انظر: العزيز للرافعي )(  3)
(، أسححححححححححححححنى المطحححالحححب لألنصحححححححححححححححححاري ٩/1٩وهو المعتمحححد. انظر: النجم الوهحححاا للحححدميري )(  4)

(4/123.) 
(، العزيز للرافعي 17/14(، نهحححايحححة المطلحححب للجويني )13/21انظر: الححححاوي للمحححاوردي )(  5)

 (.6/43٩(، روضة الطالبين للنووي )11/31)
 (.2٩-13/21لماوردي )انظر: الحاوي ل(  6)
 أي: إذا نقص الواجب عن قدر بدل النفس.(  7)
 أي: اإلمام.(  8)
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َحَسب ضَرب في ثالث سنين أو تَنُقص المدة  بِ إجرائها في أنَّ ِديَة النُفوس الناقصة  تُ 
نُقَصان الدية؟ وفي أنَّ يمين المدََّعى عليه  هل تَنُقص عن الخمسين في النـُُّفوس الناقصة؟ 
واألشبه تعظيُم النـُُّفوس فيما يتعلق باأليمان  والتسوية بين الكاملة والناقصة منها  وهذا 

ا القسامة عليها عند البداية بالمدَِّعي  فال يـَُفرَّق   أمَّ (1)إذا كانت في جانب المدََّعى عليه
يميناً  ولو كانت القسامُة  (3)  وحجُة المدَِّعي ]خمسون[(2)فيها بين نفس و]نفس[

 انتهى.  (4)تجري في األطراف  لما اختلفنا في َتعدُّد األيمان  وإن قلَّت األُروش" 
 . (6()5)لكن تقدم رواية خالف فيه

المدََّعى عليه عن اليمين  ُردَّت على المدَّعي  وَيحِلف ِبقدر ما كان ومهما َنَكل 
 .(7)يحلف المدََّعى عليه

َد المدَُّعون  فـَُيوزَّع أو َيحِلف كل منهم  مثل ما َيحِلف المنفرد؟ فيه  (1)وإن َتعدَّ
 .(٩)القوالن  فإن َوزَّعَنا  كان بقدر الميراث  ال على عدد رؤوسهم

  

                                  
(، المطلحححححب 11/31(، وانظر: العزيز للرافعي )17/14انظر: نهححححايححححة المطلححححب للجويني )(  1)

 (.13٩العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد القيوم حميد الله )
 في ) (: ]نفسين[.(  2)
 ز(: ]خمسين[.في )(  3)
 (.17/14انظر: نهاية المطلب للجويني )(  4)
 أي: إذا كانا اليمين في جانب المدَّعي ألجل اللوث.(  5)
 (.142-13٩انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  6)
 (.6/43٩(، روضة الطالبين للنووي )11/31انظر: العزيز للرافعي )(  7)
(، تحفححححة المحتححححاا للهيتمي 37-11/36العزيز للرافعي )المعتمححححد: التوزي  عليهم. انظر: (  8)

(4/113.) 
(، أسحححححححنى المطالب 6/43٩(، روضحححححححة الطالبين للنووي )3٩-11/31انظر: العزيز للرافعي )(  9)

 (.4/123لألنصاري )
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 فرعان

ِعي الق(1)]األول[ فإن قُلنا:   (2)/تل شاهدًا، وأراد أن َيحِلف معه: لو أقام مدَّ
تَتِحد اليمين معه في الدم؛ فإن أتى الشاهد بصيغة الشهادة بشروطها  َحَلف المدَِّعي 

يمينًا واحدة  وثبت المال إن كان المدََّعى به خطأ  أو شبه عمد  وإن كان عمداً معه 
طعاً  وإن قُلنا يثبت بأيمان القسامة  وفي ثبوت المال محضاً  لم يَثُبت القصاص ق

خالف يأتي نظيره إن شاء الله تعالى  وإن أتى بصيغة اإلخبار  أو شهد باللَّوث دون 
  قال الرافعي: "وهذا (3)نفس القتل  قال الغزالي: "يحلف معه خمسين يمينًا قطعاً"

  "قـُْلُت: (4)"أن يكتفي به القاضيبشاهٍد واحد  وما ينبغي  يقتضي االكتفاء في اللَّوث
"؛ وإن قُلنا: بتعدد اليمين معه  (5)قد مر خالٌف في ثـُُبوت اللَّوث بإخبار عدٍل واحد

 .(6)فالبد من خمسين يميناً 
  

                                  
 ساقٌط في )ز(.(  1)
 ./ب(81)نهاية اللوحة (  2)
 (.6/423انظر: الوسيط للغزالي )(  3)
 (.11/3٩رافعي )انظر: العزيز لل(  4)
 (.345) صفحةانظر: (  5)
(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 11/3٩(، العزيز للرافعي )6/423انظر: الوسححححححححححححححيط للغزالي )(  6)

-141(، المطلب العالي البن الرفعة، رسححالة علمية بتحقيق عبد القيوم حميد الله )6/43٩)
142  .) 
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ن في   وفرَّعنا على الصحيح في تعدد األيماالثاني: إذا ادََّعى القتل على اثنين
هو ليهما قوالن: صحح البغوي التوزيع  و حق المدََّعى عليه  ففي توزيع الخمسين ع

 .(3()2)  وصحح األكثرون أنَّها ُتكمَّل وال توزع(1)قضيُة كالم الغزالي
ويجريان فيما إذا كانت الدَّعوى على أكثر من واحد  في َقطِع طرٍف  على قولنا 

 .(4)بَِتعدُِّد األيمان في الدَّعوى به
ديه  ثالثة ه َقطع إحَدى يادََّعى على رجٍل أنَّ  وُيخرَّج من الخالف المتَقدِّم  فيما إذا

 أقوال:
أحدها: أنَّ المدََّعى عليه يحلف يمينًا واحدة  والثاني: َيحِلف خمسين يميناً  

 .(5)والثالث: َيحِلف خمساً وعشرين
 رجلين  أربعة أقوال:وفيما إذا ادََّعاه على 

 .(7): ]َيحِلف كل واحٍد يميناً واحدة[(6)]األول[
 .: َيحِلف كل واحٍد خمسين(1)ثاني[]ال

                                  
 (.6/423) انظر: الوسيط للغزالي(  1)
(، تحفححححححة المحتححححححاا للهيتمي 6/431وهو المعتمححححححد. انظر: روضحححححححححححححححححححة الطححححححالبين للنووي )(  2)

(4/113.) 
(، العزيز للرافعي 6/423(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )5/575انظر: المهححححححح ب للشححححححححححححححيرازي )(  3)

 (.142) الرفعة (، المطلب العالي البن11/36)
(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 11/31افعي )(، العزيز للر 7/232انظر: التهححح يحححب للبغوي )(  4)

(6/43٩.) 
(، المطلب العالي البن الرفعة، 11/31(، العزيز للرافعي )7/232انظر: التهح يحب للبغوي )(  5)

 (.143رسالة علمية بتحقيق عبد القيوم حميد الله )
 زيادة يقتضيها السياق.(  6)
 ساقٌط في )ز(.(  7)
 زيادة يقتضيها السياق.(  8)
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 .: َيحِلف كل واحٍد خمساً وعشرين(1)]الثالث[
 .(3): َيحِلف كل واحٍد ثالث عشرة يميناً (2)]الرابع[

 وفيما إذا ادََّعاه على ثالثٍة  خمسة أقوال: 
 .(4)الثالثُة اأُلول

 .: َيحِلف كل واحٍد سبع عشرة(5)]والرابع[
 .(7)حٍد تسعاً : َيحِلف كل وا(6)]والخامس[

  

                                  
 يادة يقتضيها السياق.ز (  1)
 زيادة يقتضيها السياق.(  2)
 (، المطلححب العححالي البن الرفعححة11/31(، العزيز للرافعي )7/231انظر: التهحح يححب للبغوي )(  3)

(143.) 
أي: األول: يحلف كل واحد يميناً واحدة، والثاني: يحلف خمسححين يميناً، والثالث: يحلف (  4)

 خمساً وعشرين يميناً.
 يقتضيها السياق. زيادة(  5)
 زيادة يقتضيها السياق.(  6)
(، 721-2/722انظر: تتمة اإلبانة للمتولي، رسحححححححححححححالة علمية بتحقيق عبد الرحيم الحارثي )(  7)

 (.11/31(، العزيز للرافعي )13/251البيان للعمراني )
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 الأمر الثالث: حكم القسامة 

 وفيه مسائٌل:
َعى به في َمحِل اللَّوث ب   إذا أَقسَم الولي  إمَّا أن يُوجِ األولى: الَقتُل المدَّ

قصاصاً أو ال  فإن كان يُوجبه؛ بأن كان عمداً  والمدََّعى عليه يُقَتُل بذلك الَقِتيل  ففي 
   قوالن:إيجاب القسامِة القصاصُ 

 الصحيح أنَّها ال ُتوجبه.  الجديد:
والقديم: أنَّها تُوجبه  سواء كانت على واحٍد أو على جماعة  فـَيـُْقتَـُلون به إذا أَْمَكن 

 .(1)اجتماعهم على قتله
  وهل (3()2)وفيه قوٌل: أنَّ الولي يختار واحدًا منهم  ]فيقتص منه ال بالجميع[

م ن  وقيل: إنَّه يقتص بها من اثنين منهيأخذ من الباقي قسطهم من الدية؟ فيه وجها
  وإن كان عمداً  لكنه ال يوجب القتل في القتيل المذكور  فتجب الدية في مال (4)فقط

أو شبه عمد  َوَجبت الدية على عاقلته  مخففٌة  (5)/المقَسم عليه قطعاً  وإن كان خطأً 
 .(6)في الخطأ  مغلظٌة في شبه العمد

                                  
ي (، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنوو 11/42(، العزيز للرافعي )6/423انظر: الوسححححححححححححححيط للغزالي )(  1)

 (.4/113(، تحفة المحتاا للهيتمي )6/442)
 في ) (: ]وال يُقتل الجمي [.(  2)
(، المطلب العالي البن الرفعة، رسححححالة علمية بتحقيق عبد 13/15انظر: الحاوي للماوردي )(  3)

 (.152-14٩القيوم حميد الله )
 (.152(، المطلب العالي البن الرفعة )13/15انظر: الحاوي للماوردي )(  4)
 ./أ(82)نهاية اللوحة (  5)
(، البيححان للعمراني 6/423(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )15-13/14انظر: الحححاوي للمححاوردي )(  6)

(، 442-6/43٩(، روضحححححححححححححة الطالبين للنووي )11/42(، العزيز للرافعي )13/222-224)
 (.152-145المطلب العالي البن الرفعة )
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ولو ادََّعى القتل على ثالثٍة في محل اللَّوث  والحاضُر منهم واحد  فإن قال: 
تعمَّدوا جميعاً  أقَسَم على الحاضِر خمسين يميناً  وثـََبت له القصاص عليه على القديم  

ُتصَّ رَّ اق  ثم إذا َقِدَم أَحُد الغائَِبين؛ فإن أقَـ (1)وعلى الجديد ليس له عليه إال ثلث الدية
 فيه وجهان  وقيل قوالن:  (2)منه  وإن أنكر أَقسَم ]عليه المدَّعي  وكم يحلف؟[

 أحدهما: خمساً وعشرين يميناً.
 .(3)خمسين يميناً  وأصحهما:

قال الرافعي: "وينبغي أن يكون على الخالف السابق في جواز القسامة في َغيبة 
 . (4)السابقة  فـَُيكَتفى بها" المدَِّعي  فإن جوزناه  وذََكره في األيمان

 .(7()6)  عاد القوالن القديم والجديد(5)ثم إذا َحَلف ]عليه[
 .(1)وإذا َقِدَم الثالُث  َفأنَكر  فكم َيحِلف عليه؟ فيه الخالف المتقدم

وإن قال: تعمَّد هذا الحاضر  وكان الغائبان ُمخِطَئين  فـَُيقِسم على الحاضر  وال 
َحَضر اآلخران وأنَكرَا  َفَكم َيحِلف عليهما؟ فيه الخالف  وإن  يقتص منه قطعاً  وإذا

                                  
(، 11/41(، العزيز للرافعي )13/233للعمراني ) (، البيان7/237انظر: الته يب للبغوي )(  1)

 (.6/442روضة الطالبين للنووي )
 (.11/41في النسختين ]المدعى عليه[، والمثبا من العزيز للرافعي )(  2)
(، 11/41(، العزيز للرافعي )13/234(، البيان للعمراني )7/237انظر: الته يب للبغوي )(  3)

 (.4/124أسنى المطالب لألنصاري )(، 6/442روضة الطالبين للنووي )
 (.11/41انظر: العزيز للرافعي )(  4)
 (.11/41في النسختين ]على القادم[، والمثبا من العزيز للرافعي )(  5)
 أي: في ثبوت القصاص.(  6)
(، 11/41(، العزيز للرافعي )13/234(، البيان للعمراني )7/237انظر: الته يب للبغوي )(  7)

 (.6/442للنووي )روضة الطالبين 
(، روضحححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 11/41(، العزيز للرافعي )13/234انظر: البيححححان للعمراني )(  8)

(6/442.) 
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 .(1)ا وصدقتهما العاقلة  فالدية على العاقلة  وإن كذَّبتهما  فهي في مالهما مخففةأقرَّ 
أم أخطآ؟ أَقَسَم على  (2)وإن قال: تعمَّد الحاضر  وال أدري أتعمَّد ]الغائبان[

ية على الجديد  وعلى القديم يُوَقُف األمر إلى أن الحاضِر خمسين  وَأَخذ منه ثُلث الد
َيحُضر الغائبان  فإن اعترفا بالتَعمُّد  اقُتصَّ منهما قطعاً  ويُقَتُص من األول أيضًا على 
القديم  وإن قاال: قتلناه خطًأ  وَجَبت الدية عليهما مخففة  إن كذَّبتهما العاقلة  وعلى 

 .(3)العاقلة إن صدقتهما
أصل القتل  فهل يُقِسم المدَّعي؟ فيه الخالف المتقدم فيما إذا ادََّعى  وإن أنَكرَا

ِسم  فإن قُلنا: أنَّه ال يُق أظهرهما:القتُل وَظَهر اللَّوث فيه  ولم َيذُكر أنَّه عمٌد أو خطأ  
 . (5()4)يُقِسم  فقد تـََقدَّم ُحكُمه  وكم يُقسم؟ فيه الخالف المتقدم

ن  وعلى أحدهما لوٌث دون اآلخر  يُقِسُم على ذي ولو ادََّعى القتل على رجلي
 .(7()6)اللَّوث خمسين يميناً  وفي االقتصاص منه القوالن  ويحلف الذي ال لوث ]عليه[

  

                                  
(، 11/41(، العزيز للرافعي )13/234(، البيان للعمراني )7/237انظر: الته يب للبغوي )(  1)

 (.6/442روضة الطالبين للنووي )
 في ) (: ]الحاضران[.(  2)
(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 11/41(، العزيز للرافعي )7/237: التهححح يحححب للبغوي )انظر(  3)

 (.4/124(، أسنى المطالب لألنصاري )442)
 والمعتمد: كما مر أنَّه يقسم خمسين يميناً.(  4)
(، العزيز للرافعي 235-13/234(، البيححححان للعمراني )7/237انظر: التهحححح يححححب للبغوي )(  5)

 (.441-6/442ين للنووي )(، روضة الطالب11/41)
 في )ز(: ]فيه[.(  6)
(، العزيز للرافعي 233-13/232(، البيححححان للعمراني )7/233انظر: التهحححح يححححب للبغوي )(  7)

-4/123(، أسحححححححححححنى المطالب لألنصحححححححححححاري )6/441(، روضحححححححححححة الطالبين للنووي )11/41)
124.) 
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عي في محلِّ اللَّوث عن القسامة، ومات لم َيُكن لوارثه  الثانية: إذا َنَكل المدَّ
 .(1)عى عليه  نص عليه  وللمدَّعي ووارثه بـَْعَده  َتحِليُف المدَّ أن يُقِسم

  (2)َكلعن القاضي الطبري فيما إذا نَ  سيأتيوينبغي أن يأتي فيه خالٌف على ما 
 .(4)(3)ولما َتقدَّم في الدَّعوى على السفيه

 فإن َنَكل المدََّعى عليه عن اليمين  فهل للمدَِّعي أن يحلف يمين الرد؟ فيه قوالن:
تُثبت القصاص  واأُلولى يميُن لوث  ال  يمين َرد  (5)/نعم؛ ألنَّ هذه أصحهما:

: على أنَّ يمين الرد في (7)  وبناهما ]أبو محمد[(6)تُثِبُته على المذهب  وقطع به القفال
الدم  هل تتعدد؟ إن قُلنا: ال  تـَُرد عليه  وإن قُلنا: تتعدد  فال  وقيل: إن قُلنا: تتعدد 

 . (1)ا: تتحد  فقوالناليمين المردودة  ال يُرد اليمين عليه  وإن قُلن
وإن كانت الدَّعوى في غير صورة اللَّوث  فَنَكل المدََّعى عليه عن اليمين  ثم 
المدَِّعي عن اليمين المردودة  ثم َظَهر لوٌث  فأراد المدَّعي أن يُقِسم عليه  فهل له ذلك؟ 

                                  
(، العزيز للرافعي 6/244(، وانظر: الوسححححححححححححححيط للغزالي )7/227انظر: األم للشححححححححححححححححححافعي )(  1)

(، المطلب العالي البن الرفعة، رسحححححححححححالة علمية 6/437(، روضحححححححححححة الطالبين للنووي )11/35)
 (.151-152)بتحقيق عبد القيوم حميد الله 

 .(421) صفحةانظر: (  2)
 (.323) صفحة انظر:(  3)
 (.151ب العالي البن الرفعة )انظر: المطل(  4)
 ./ب(82)نهاية اللوحة (  5)
 (.152انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  6)
 في ) (: ]أبو حامد[.(  7)
(، البيحححححان 7/234(، التهححححح يحححححب للبغوي )11-17/16انظر: نهحححححايحححححة المطلحححححب للجويني )(  8)

يححن لحلححنححووي (، روضحححححححححححححححححححححة الححطحححححححالححبح11/42(، الححعححزيحز لححلحرافححعحي )231-13/232لحلححعحمححرانحي )
(16/441.) 
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 .(4)  القطع بأنَّه ليس له ذلك(3)  وقضيُة البناء المتقدم(2()1)فيه القوالن
وَخصَّص جماعة القولين  بما إذا كان المدََّعى قتاًل ال يُوجب قصاصاً  أو يُوجبه 
وقُلنا: ال يُناط القصاص بالقسامة؛ فإن قُلنا: يُناط بها  يـَُرد على المدَِّعي قواًل واحداً؛ 

 .(5)ألنَّه يستفيد بها القصاص
: إن كان فعيونَقل القاضي الطبري ما يَقتضي ذلك عن النص  فقال: "قال الشا

 .(6)في ردها فائدة  ُردت  وإن لم يكن فيه فائدة  فقوالن"
وتجري القوالن فيما إذا ادََّعى القتل في غير محلِّ اللَّوث  أو مااًل آخر  وطلب 
يمين المدََّعى عليه  فردها عليه  فنكل عنها  وأقام شاهدًا واحدًا بما ادعاه  وأراد أن 

لف في مسألة القتل يمين اللَّوث  أو يمين تكملة َيحِلف معه  سواء أراد أن يح

                                  
أي: القولين في هل للمّدعي أن يحلف يمين الرد  والمعتمد: نعم له أن يقسحم. انظر: أسنى (  1)

 (.4/124المطالب لألنصاري )
(، روضححة الطالبين للنووي 11/42(، العزيز للرافعي )17/11انظر: نهاية المطلب للجويني )(  2)

 (.1٩/22(، كفاية النبيه البن الرفعة )6/441)
 أي: البناء المنقول عن أبي محمد.(  3)
 (.11/42انظر: العزيز للرافعي )(  4)
(، روضحححححححة الطالبين للنووي 42-11/41(، العزيز للرافعي )7/234انظر: الته يب للبغوي )(  5)

(6/441.) 
 (، وانظر: المطلب74انظر: التعليقة الكبرى للطبري، رسحححححححالة علمية بتحقيق مازن الحارثي )(  6)

 (.154العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد القيوم حميد الله )
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 .(2()1)الُحجة
ويجريان أيضاً  فيما لو ادَّعى دماً في محل اللَّوث ال بشهادة شاهد  ثم َنَكل عن 
يمين القسامة  ثم أقام شاهداً بالقتل الذي ال يَقتضي قصاصاً  وأراد أن يحلف معه  ولو 

مال  ونكل عن الَحِلف معه  وَنكل المدََّعى عليه  أقام المدَِّعي شاهداً واحداً في دعوى
 . (3)عن اليمين المعروضة عليه  فأراد المدَِّعي أن يحلف اليمين المردودة  جاء فيه القوالن

قال الرافعي: "كذا أطلقوه  وقضية ما حكيناه أول المسألة أن يُقال: لو جرى 
نَّه مين المردودة بال خالف  ألذلك في دعوى القتل الـُموِجب للقصاص  يُمكَّن من الي

  .(4)يستفيد بيمين الرد دون يمين التكملة"

                                  
: القصحد، الحجة بالضحم: الدليل والبرهان، وقيل: ما ُدف  به الخصم، وقال لغة: الحج الحجة(  1)

يا حجة ألنها األزهري: الحجة: الوجه ال ي يكون به الظفر عند الخصححححححححححححححومة، وإنما سححححححححححححححم
جُّ، أي تُقصحد؛ ألن القصد لها وإليها، و   حجج وحجاا. انظر: مقاييس اللغة البن :جم الُتحب

 (.5/464(، تاا العروس للزبيدي )2/221(، لسان العرب البن منظور )32-2/2٩فارس )
ي (، روضححة الطالبين للنوو 11/42(، العزيز للرافعي )17/1٩انظر: نهاية المطلب للجويني )(  2)

(، المطلحححب العحححالي البن الرفعحححة، رسححححححححححححححححالحححة علميحححة بتحقيق عبحححد القيوم حميحححد اللحححه 6/441)
(155.) 

(، روضححة الطالبين للنووي 11/42(، العزيز للرافعي )17/1٩انظر: نهاية المطلب للجويني )(  3)
 (.156-155(، المطلب العالي البن الرفعة )6/441)

 (.11/42انظر: العزيز للرافعي )(  4)
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 الأمر الرابع: فيمن يحلف أيمان القسامة 

وهو ُكُل من َيسَتِحق بدل الدم  وذلك َيْشَمل الدية الواجبة في الُحر  والقيمُة 
كان المستحق   االواجبة في الرقيق  على الصحيح في أنَّ القسامة تجري فيه  وَيشَمل ما إذ

  وفيه فروع:  (1)واحداً أو أكثر
  ويستعين بالقيمة (2)األول: إذا قُِتَل َعبد المَكاَتب، كان للمَكاَتب أن ]يُقِسم[

  وليس للسيد أن يـُْقِسم  بخالف ما إذا قُِتَل العبُد الذي اشتراه العبد (3)على أداء النجوم
 (5)/؛ فإن(4)ِسم دون المأذون  على الصحيحالمأذون له في التجارة  فإن للسيِِّد أن يـُقْ 

 . (7)  وأخذ به جماعة(6)َعجََّز المَكاَتب نفسه قبل أن يُقِسم  فالَنصُّ أنَّ للسيد أن يـُْقِسم
والذي قاله القاضي  ورواه اإلمام عن األصحاب  وأورده الغزالي والرافعي: "أنَّ 

ما  يده كالوارث  وإن كان بعدهذلك إن كان قبل َعْرِض اليمين عليه وُنكوله  حلف سَ 
 .(1)فال كالوارث  لكن َيحِلف المدََّعى عليه"

                                  
(، المطلب العالي البن 6/442(، روضححححححححححححة الطالبين للنووي )11/43انظر: العزيز للرافعي ) ( 1)

 (.4/124(، أسنى المطالب لألنصاري )151-157) الرفعة
 في )ز(: ]يمكن[.(  2)
(، العزيز للرافعي 7/22٩(، التهحححح يححححب للبغوي )17/35انظر: نهححححايححححة المطلححححب للجويني )(  3)

 (.6/442ووي )(، روضة الطالبين للن11/43)
(، العزيز للرافعي 732(، البسححححححححححححححيط للغزالي )17/36انظر: نهححححححايححححححة المطلححححححب للجويني )(  4)

 (.6/442(، روضة الطالبين للنووي )11/43)
 ./أ(83)نهاية اللوحة (  5)
 (.331انظر: مختصر المزني )(  6)
عمراني (، البيححححححان لل7/22٩(، التهحححححح يححححححب للبغوي )13/11انظر: الحححححححاوي للمححححححاوردي )(  7)

 (.11/43(، العزيز للرافعي )13/245)
(، العزيز للرافعي 6/424(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )17/35انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )(  8)

 (.15٩(، المطلب العالي البن الرفعة )6/442(، روضة الطالبين للنووي )11/43)
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والعبُد القن  إذا ملََّكه سيده عبداً  فـَُقِتَل  وهناك لوٌث؛ فإن قُلنا: العبد ال يمِلُك 
هي لورثته  له  فإن مات بعد أن أَقْسَم  فلسيد الذي يُقِسم؛ ألنَّ القيمة بَِتمليك سيده  فا

  ورتبهما اإلمام على وجهين: أنَّه إذا َمَلك (2)فيه وجهان (1)ا: يَمِلك  فهل يـُْقِسم؟وإن قُلن
 حقه  أو ينقطع لكه إلى القيمة كغيرهشيئًا بتمليك سيده  َفأتَلفه ُمتِلٌف  هل ينتقل م

 . (4()3)الثاني أفقههما:للسيد؟ قيمة وتكون ال
م العبد ان  فإن قُلنا: ال يُقسِ فإن قُلنا: ينقطع  فالسيد الذي يُقِسم  وإال فوجه

 . (6()5)فكذا السيد  ]فإن استرجع السيِّد  وأعاد القيمة إلى ِمْلكه  َفَكذلك
  وتكون (1)  ونسبه إلى النص  وجزم به المسعودي(7)وقال غيره: يُقِسم السيد[

 .(٩)القيمة للسيِّد
                                  

(، تحفة 4/233ا للدميري )المعتمد: أنَّ العبد ال يملك بتمليك سحححححيده. انظر: النجم الوها (  1)
 (.2/226المحتاا للهيتمي )

(، روضحححححححححححححححة 44-11/43(، العزيز للرافعي )37-17/36انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  2)
 (.6/442الطالبين للنووي )

 (.6/442(، روضة الطالبين للنووي )11/44وهو المعتمد. انظر: العزيز للرافعي )(  3)
(، روضححححححححححححححة 11/44(، وانظر: العزيز للرافعي )37-17/36يني )انظر: نهاية المطلب للجو (  4)

 (.6/442الطالبين للنووي )
م.(  5)  أي: فك لك السيد ال يُقسب
(، روضححة الطالبين للنووي 11/44(، العزيز للرافعي )17/37انظر: نهاية المطلب للجويني )(  6)

(6/442-443.) 
 ساقٌط في ) (.(  7)
: هو محمد بن عبد الملك بن مسعود بن أحمد بن محمد المسعودي، أبو عبد المسحعودي(  8)

الله المروزي، أحد أصحححاب القفال المروزي، شححرح مختصححر المزني وسححم  القليل من أسححتاذه 
(، 2/216( بمرو. انظر: ته يب األسماء واللغات للنووي )ه422)وتوفي أبي بكر القفال، 
-1/216(، طبقات الشحححححححافعية البن قاضحححححححي شحححححححهبة )4/171للسحححححححبكي )طبقات الشحححححححافعية 

217.) 
 (.161انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  9)
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 .(1)وإن قُلنا: يُقِسم العبد  فقد قيل: ال يُقِسم السيِّد أيضاً 
 .(2)قال اإلمام: "ويجوز أن ُيْجَعَل السيِّد خلفاً عن العبد  كالوارث"

لقسامة في محل   فَالُحْكُم في االثانية: إذا َملََّك السيِّد مستولدَته عبدًا، فَ ُقِتل
  وإن قُلنا: َتمِلك  (3)اللَّوث وغيره  كما َتقدَّم في العبد  إن قُلنا: ال َتمِلك  يُقِسم السيِّد

 .(4)فوجهان
إال في شيٍء واحد  وهو أنَّ السيِّد إذا مات  (6): "وال تـَُفارِقُه(5)قال ]الماوردي[ 

عن عبده  وقد َملََّكه مااًل  كان لوارثه انتزاعه  وليس له انتزاعه من أم الولد  وفي ُحكِمها 
ئه امالو أعتَق العبد بعد التمليك  لم يسترجعه منه  وإن كان له استرجاعه لو باعه  ]لبق

 .(1()7)على الرق إذا بِيع  واستقرار ِمْلِكه بالحرية إذا أُعِتق["
لكن القاضي قال: "إذا َأعَتقه َعاد الملك إلى السيِّد  كما لو باعه"  وُمقَتضاه أن 
َيطَّرِد في أم الولد إذا َعتَـَقت بموت السيد  فعلى هذا  تـَُزول المفارقة  وَتُكون كغيرها 

 .(12)كالم الرافعي  وهو مقتضى  (٩)مطلقاً 

                                  
 (.6/443(، روضة الطالبين للنووي )11/44انظر: العزيز للرافعي )(  1)
 (.17/31انظر: نهاية المطلب للجويني )(  2)
 (.2/226(، تحفة المحتاا للهيتمي )4/233وهو المعتمد. انظر: النجم الوهاا للدميري )(  3)

(2/226.) 
(، التهحح يححب 17/31(، نهححايححة المطلححب للجويني )22-13/1٩انظر: الحححاوي للمححاوردي )(  4)

 (.6/443(، روضة الطالبين للنووي )11/44(، العزيز للرافعي )7/22٩للبغوي )
 في ) (: ]اإلمام[.(  5)
 د.أي: وال تفارق المستولدة العبد إال في شيء واح(  6)
 (.13/22في النسختين ]ليفارقه بالبي  واستقراره بالرق[، والمثبا من الحاوي للماوردي )(  7)
 (.163(، المطلب العالي البن الرفعة )13/22انظر: الحاوي للماوردي )(  8)
 (.  163انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  9)
 (.11/44انظر: العزيز للرافعي )(  11)
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ولو أوصى لها ِبعبٍد  فـَُقِتل  وُهَناك لوٌث  َفأَقَسم السيِّد  َأَخذ القيمة وَبطَلت 
  وليست (3)  ولو أوصى لها بقيمِة عبِدِه فالن  لو قُِتَل  َصحَّت الوصية(2()1)الوصية

سِتحَقاق  الالوصيُة للمستولدة كغيرها من الرقيق؛ فإنَّها َتعِتق عند الموت  وهو َوْقُت ا
 .(4)والعبد ينتقل إلى وارثه

قال الروياني: "وعلى هذا لو أوصى لعبِد نَفِسِه  ثم أَعتَـَقه قبل موته  تصح 
ثبت َتِصح الوصية  و يِة    قال القاضي الطبري: "ولو بَاَعه بعد الوص(6()5)]الوصية["

  وهي ُتْخرَج ه لمستولدته  وكذا لو قُِتَل َعبُدُه  َفأوَصى ِبِقيَمتِ (7)االستحقاق للمشتري"
 (٩)/  والحكم في الصورتين واحد ونفرض الكالم في الصورة(1)من الثُلث  َصحَّت الوصية

 الثانية.
  

                                  
: لغًة اإليصححال من وصححى الشحيء بك ا وصححله به؛ ألن الموصححي وصححل خير دنياه بخير الوصحية(  1)

بن بعد الموت. انظر: مقاييس اللغة ال : تبرع بحق مضحححححاف ولو تقديرا لماعقباه، واصحححححطاحاً 
(، 6/213)(، النجم الوهحححاا للحححدميري 242(، تحرير ألفححاظ التنبيححه للنووي )6/116فححارس )

 (.3/52مغني المحتاا للشربيني )
(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 11/44(، العزيز للرافعي )7/22٩انظر: التهححح يحححب للبغوي )(  2)

 (.4/124(، أسنى المطالب لألنصاري )6/443)
(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 11/44(، العزيز للرافعي )7/22٩انظر: التهححح يحححب للبغوي )(  3)

 (.4/124طالب لألنصاري )(، أسنى الم6/443)
 (.6/443(، روضة الطالبين للنووي )11/44انظر: العزيز للرافعي )(  4)
 (.11/44ساقط في النسختين، والمثبا من العزيز للرافعي )(  5)
 (.6/443(، روضة الطالبين للنووي )11/44انظر: العزيز للرافعي )(  6)
 (.6/443بين للنووي )(، روضة الطال11/44انظر: العزيز للرافعي )(  7)
 (.7/22٩(، الته يب للبغوي )13/1٩انظر: الحاوي للماوردي )(  8)
 ./ب(83)نهاية اللوحة (  9)
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فإن أَقَسم السيِّد ثم مات  فَالِقيَمة لها  وإن لم يُقِسم ومات ولم يُوَجد منه نكول  
  (1)ْقَتَضى الوصيةالمستولدة ِبمُ  فللورثة أن يُقِسُموا  وتـَثْـُبت القيمة لهم  ثم ُيصَرُف إلى

ولهم َغَرٌض في تنفيذ وصيِة ُمَورِِّثِهم  كما أنَـُّهم يَقُضون ديونه  وليسوا في ذلك كغيرهم  
 حتى لو مات َمن َعليه ديٌن وال تركة له  وقضاه َوَرثـَتُُه ِمن َماِلِهم  لزم َربُه قبوله  بخالف

 .(2)َما لو أَرَاد أجنبٌي قضائه
  ومقتضاه أن ال يـُْقِسُموا  (3)ام: "وغالُب ظني أنَّي رأيُت خالفاً في الوارث"قال اإلم

  قال: "وال َيِجُب (4)لكن األصحاب ُمَتِفُقون على أنَّهم يـُْقِسُمون  وهو ُمْقَتَضى النص
 .(5)َعليِهم أن يـُْقِسُموا وإن كانوا على علم في األيمان؛ ألنَّ األيمان ال َتجب قط"

ذ نساٌن بماٍل َكَثوب  فادََّعى واحٌد استحقاقه  فهل َيحِلُف الوارث لتنفيولو َأوَصى إ
  والذي َأوَرَدُه الماوردي والروياني: أنَّ (6)الوصية  أو الموَصى له؟ فيه احتماالن لإلمام

  واالحتماالن فيما إذا كانت العين في يد الَوَرثة  أمَّا إذا كانت في يد (7)الَحاِلَف الوارث
 .(٩()1)له  فهو الـُمَحّلفالموصى 

                                  
(، العزيز 3٩-17/31(، نهححححايححححة المطلححححب للجويني )13/1٩انظر: الحححححاوي للمححححاوردي )(  1)

 (.6/443(، روضة الطالبين للنووي )45-11/44للرافعي )
(، روضححة الطالبين للنووي 11/45(، العزيز للرافعي )17/3٩للجويني )انظر: نهاية المطلب (  2)

 (.  4/124(، أسنى المطالب لألنصاري )6/444)
 (.17/3٩انظر: نهاية المطلب للجويني ) ( 3)
 (.164(، المطلب العالي البن الرفعة )17/45انظر: نهاية المطلب للجويني )(  4)
 (.17/42انظر: نهاية المطلب للجويني )(  5)
 (.17/41انظر: نهاية المطلب للجويني )(  6)
 (.4/124وهو المعتمد. انظر: أسنى المطالب لألنصاري )(  7)
 (.166-165انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  8)
(، المطلححب 6/444(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي )17/41انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  9)

 (.4/124سنى المطالب لألنصاري )(، أ166-165العالي البن الرفعة )
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  وإن (1)وإذا أَْقَسَم الورثة  ُسلَِّمت القيمة إلى المستولدة  إذا َخَرَجت من الثُلث
َنَكُلوا َعِن القسامة  فـََهل َتحِلف المستولدة  وتَأُخذ القيمة؟ فيه قوالن  وقيل وجهان من 

ف الغرماء؟ ولم َيْحِلف معه  هل َيْحلِ القولين  فيما إذا أَقَام الَواِرُث شاهداً بدين ُمَورِّثِة  
 .(2)وينسب إلى الجديد المنع وأصحهما:

 . (3)ويجريان فيما: إذا َأوَصى بعيٍن  وجعلنا الَحِلف للورثة  فـََنَكُلوا عن الَحِلف
قال الماوردي والروياني: "ومنهم من قطع هنا بالحلف بخالف ما إذا كان المدََّعى 

الحلف  ومقتضى ما وجهوه به من أنَّ لهم إمساك الدين  به دينًا للمورث ونكلوا عن
 . (4)وإعطاء بدله دون العبد  واطراد هذه الطريقة في الذمية المستولدة بقيمة العبد"

ويجريان أيضاً: في المديون إذا قُِتَل أو قُِتَل َعْبُده ولم يـُْقِسم ورثته  هل للغرماء أن 
تداًء  وال خالف أنَّ اب ديته قطعاً؟ وإن قُلنا: تثبت لهميـُْقِسُموا؛ أَلنَّ ديونهم تـُْقَضى من 

 .(5)للورثة الدَّعوى  وطََلب يمين المدََّعى عليه  إذا لم يـُْقِسُموا
وأمَّا المستولدة  فالظاهر المنصوص أنَّ لها دعوى القيمة وطلب اليمين  وإن قُلنا: 

  ْصُم  تـَُردُ تحقاق  وإذا َنَكل الخَ أنَّها ال تـُْقِسم  وال تحتاج في طلبها إلى بيان جهة االس
 .(6)اليمين عليها

                                  
(، الوسححححححححححيط للغزالي 17/42(، نهاية المطلب للجويني )13/1٩انظر: الحاوي للماوردي )(  1)

 (.167(، المطلب العالي البن الرفعة )6/425)
(، الته يب للبغوي 17/42(، نهاية المطلب للجويني )13/1٩انظر: الححاوي للمحاوردي )(  2)

 (.6/444(، روضة الطالبين للنووي )11/45ي )(، العزيز للرافع7/22٩)
 (.167انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  3)
(، المهمات 14/15٩(، بحر المح هب للروياني )14-17/13انظر: الححاوي للمحاوردي )(  4)

 (.1/212) لإلسنوي
 (.161(، المطلب العالي البن الرفعة )6/444انظر: روضة الطالبين للنووي )(  5)
(، روضححة الطالبين للنووي 11/46(، العزيز للرافعي )17/43انظر: نهاية المطلب للجويني )  (6)

 (.4/124(، أسنى المطالب لألنصاري )6/444)
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 . (1)قال اإلمام: "وعلى هذا ال تتوقف دعواها على إعراض الورثة عن الطلب"
 . (2)وحكم الغرماء حكم المستولدة

نعم  فلها  :وبنى القاضي الطبري دعوى المستولدة  على أنَّها هل تـُْقِسم؟ إن قُلنا
لو  ألنَّ اليمين إنَّما يطلبها من تُرد عليهفليس لها طلب اليمين؛   (3)/ذلك  وإن قُلنا: ال

 . (4)نكل المدََّعى عليه  وال يمكن الردُّ عليها  إذا قُلنا: أنَّها ال تـُْقِسم
قال الرافعي: "ويلزمه أن يقول: إنما تدَِّعي هي  إذا أعرضوا عن الدَّعوى 

 . (5)والطلب"
  وقد ُيْحَمل النص على ما (6)القاضي حسينوالمنسوب إلى القاضي قاله أيضًا 

إذا طََلَبت اليمين على نفي استحقاق القيمة  وما قاله القاضيان على ما إذا طَلَبت اليمين 
 .(7)على نفي القتل

وظاهر كالم الغزالي هنا  أنَّ ُحكم ُغرماِء الميت في ذلك ُحكم المستولدة  وقال 
 .(٩)رماء المفلس  وإن جوزنا لهم الحلف": "لهم الدَّعوى بخالف غُ (1)في التفليس

                                  
 (.45-17/44انظر: نهاية المطلب للجويني )(  1)
 (.16٩(، المطلب العالي البن الرفعة )6/425انظر: الوسيط للغزالي )(  2)
 ./أ(84)نهاية اللوحة (  3)
(، المطلب العالي 51انظر: التعليقة الكبرى للطبري، رسححححححححححالة علمية بتحقيق مازن الحارثي )(  4)

 (.11/46(، وانظر: العزيز للرافعي )172البن الرفعة )
 (.11/46انظر: العزيز للرافعي )(  5)
 (.172انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  6)
 (.171-172) العالي البن الرفعةانظر: المطلب قاله ابن الرفعة. (  7)
: لغحححًة النحححداء على المفلس بصححححححححححححححفحححة اإلفاس المحححأخوذ من الفلوس التي هي أخس التفليس(  8)

األموال. واصححطاحاً: جعل الحاكم المديون مفلسححاً بمنعه من التصححرف في ماله. انظر: تحرير 
(، مغني المحتححححاا للشححححححححححححححربيني 1/236ح الوهححححاب لألنصحححححححححححححححححاري )(، فت1٩5ألفحححاظ التنبيححححه )

(2/1٩1.) 
 (.16٩-161(، وانظر: المطلب العالي البن الرفعة )4/13انظر: الوسيط للغزالي )(  9)
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   وفيه نظر.(1)وقال الفوراني: "لهم أن يَدَُّعوا  وفي َحِلِفهم قوالن"
واعلم أنَّه ال اختصاص للمسألة بالمستولدة  فهي واألجانب في ذلك سواء   

 لفتها غيرها من األرِقَاء.وإنَّما ذكرت تمثيالً لمخا
  (2)نَّ الواجُب ديته  فقد َمرَّ أ، فَ َعَتق ثم مات بالسرايةالثالثة: إذا ُقِطَعت َيُد عبدٍ 

وذكر الخالف  في أنَّ الذي يستحقه السيد منها  أقُل األمَرين من ِنصِف ِقيَمة العبِد 
وُكلُّ الدية  أو األقل من ُكلِّ القيمة وُكلُّ الدية  أو األقل من نصف القيمة حالة الجناية 

 (4()3)أو نصف الدية؟
وقعت هذه الجناية في محل اللَّوث؛ فإن َكان الواجُب َقْدَر ما يستحقه السيد  فإذا 

وال يـَْفُضل شيءٌ للورثة  بأن كان نصف القيمة َقْدُر الدية أو أكثر على األول  أو كانت 
 (5)القيمةُ َقدر الدية على الثاني  ترتب ذلك على أنَّ السيد هل يـُْقِسم لو مات العبد رقيقاً؟

 : نعم  فههنا أولى  وإن قُلنا: ال  فههنا وجهان:إن قُلنا
: ال يـُْقِسم الورثة (7)  وعلى ]الثاني[(6)أنَّه يـُْقِسم  وعن بعضهم القطع به أظهرهما:

                                  
 (.16٩انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  1)
راني (، البيحححان للعم7/231(، التهححح يحححب للبغوي )17/47انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )(  2)

 (.6/444(، روضة الطالبين للنووي )11/46(، العزيز للرافعي )13/241)
المعتمد: أنَّ للسححححيد أقل األمرين من نصححححف قيمة العبد، وكمال الدية. انظر: روضححححة الطالبين (  3)

 (.6/444للنووي )
ته يب (، ال2/6٩3انظر: تتمة اإلبانة للمتولي، رسححححححالة علمية بتحقيق عبد الرحيم الحارثي )(  4)

 (.445-6/444(، روضة الطالبين للنووي )11/46(، العزيز للرافعي )7/231للبغوي )
م. انظر: روضحححححححححححة الطالبين للنووي )(  5) (، تحفة 421-6/427المعتمد: أنَّ للسحححححححححححيد أن يُقسحححححححححححب

 (.4/111المحتاا للهيتمي )
(، التعليقة 13/11وهو منسحححححححوب ألبي العباس ابن سحححححححريج واليره. انظر: الحاوي للماوردي )(  6)

 (.172(، المطلب العالي البن الرفعة )1/43الكبرى للطبري )
 (.173في النسختين ]األول[، والمثبا من المطلب العالي البن الرفعة )(  7)
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 .(1)أيضاً  بل َيحِلف المدََّعى عليه  فإن َنَكل  حلف السيد واستحق
القيمة  ن نصفوإن كان يـَْفُضل من الواجب شيءٌ للورثة؛ بأن كانت الدية  أكثر م

 . (2)على األول  أو أكثر من ُكِلها على الثاني  فللورثة أن يـُْقِسُموا قطعاً 
وفي قسامة السيد الخالف  إن قُلنا: ال يـُْقِسم  فللورثة أن يُقِسُموا خمسين يميناً  
وإن قُلنا: يـُْقِسم  فالسيد مع الورثة كالوارثين  فيجيء القوالن  في أنَّ كل واحد منهما 

 (4()3)ف خمسين يميناً  أو توزَّع األيمان عليهما بحسب ما يأخذان؟يحل
وعلى القول الثالث: أنَّ الواجب للسيد األقل من نصف القيمة ونصف الدية  فقد 

 .(5)َفُضَل من الواجب شيٌء للورثة  فيكون الحكم كما تقدم
ا سبيل سائر هوسبيل  الرابعة: إذا ارتدَّ ولي القتيل بعد ما َأقسم، فالدية ثابتة

  وإن ارتدَّ قَبَل َأن يُقِسم  فاألولى أن ال يـَْعِرَض الَحاِكُم (7)ارَتدَّ عليها (6)/األموال التي
  فإن (1)عليه القسامة؛ ألنَّه ال يـََتورَّع عن اليمين الفاجرة  فإذا عاد إلى اإلسالم  أَْقَسم

صحاب مة قوالن  واختلف األطََلب أن يـُْقِسم وأَْقَسم في حال الردة  ففي ِصَحِة القسا
                                  

(، روضحححححححححححححححة 47-11/46(، العزيز للرافعي )41-17/47انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  1)
 (.173-172ن الرفعة )(، المطلب العالي الب6/445الطالبين للنووي )

(، العزيز للرافعي 7/232(، التهحححح يححححب للبغوي )17/41انظر: نهححححايححححة المطلححححب للجويني )(  2)
 (.6/445(، روضة الطالبين للنووي )11/47)

-٩/22(، النجم الوهاا للدميري )6/435المعتمد: التوزي . انظر: روضة الطالبين للنووي )(  3)
 (.4/251(، أسنى المطالب لألنصاري )23

 (.6/445(، روضة الطالبين للنووي )11/47انظر: العزيز للرافعي )(  4)
 (.172-171انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  5)
 ./ب(84)نهاية اللوحة (  6)
(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 11/47(، العزيز للرافعي )7/232انظر: التهححح يحححب للبغوي )(  7)

(6/445.) 
(، النجم الوهاا للدميري 6/445(، روضحححححححة الطالبين للنووي )11/47عي )انظر: العزيز للراف(  8)

 (.4/125(، أسنى المطالب لألنصاري )21/٩)
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 ِمِلك المرتد خاصة؟ على طريقين: هل هي صحيحة مطلقاً أو على القول ببقاءِ 
أحدهما: أنَّه على القول ببقاِء ملكه  فإن قُلنا: ِملُكه يزول بالردة  فإذا عاد حصل 

  ففي صحة قسامته (1)ملٌك جديد  فال تصح قسامته في الردة  وإن قُلنا: أنَّه موقوف
 . (2)أنَّها َتصح أظهرهما:هان: وج

قال الرافعي: "ومنهم من يـَُقول: يُقِسم  ثم إذا مات أو قُِتَل على الردة  ففي ثـُُبوت 
 .(3)الدية وجهان"

 .(5): أنَّها َتصح على كل األقوال(4)وأظهرهما
 .(7)مرتٌد  لم يُقِسم (6)ولو ارتدَّ الوليُّ قبل موت المجروح  ومات ]المجروُح والوليُّ[

  

                                  
(، 4/114المعتمد: أنَّه ال يزول ملكه إال إذا هلك مرتداً. انظر: مغني المحتاا للشحححححححربيني )(  1)

 (.4/141تحفة المحتاا للهيتمي )
(، العزيز للرافعي 7/232(، الته يب للبغوي )52-71/4٩انظر: نهاية المطلب للجويني )(  2)

 (.٩/2٩(، النجم الوهاا للدميري )6/445(، روضة الطالبين للنووي )11/47-41)
 (.11/41انظر: العزيز للرافعي )(  3)
 أي: األظهر من الطريقين.(  4)
ن للنووي (، روضحححححححححححححححة الطححالبي11/445(، العزيز للرافعي )7/232انظر: التهحح يححب للبغوي )(  5)

(6/445.) 
 .(11/41ساقٌط في النسختين، والمثبا من العزيز للرافعي )(  6)
(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 11/41(، العزيز للرافعي )7/232انظر: التهححح يحححب للبغوي )(  7)

 (.4/125(، أسنى المطالب لألنصاري )٩/21(، النجم الوهاا للدميري )6/445)
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 فروع

ليه    سواء كان ُمدَّعياً  أو ُمدََّعى عاألول: ال ينبغي أن ُيَحلَِّف الحاكُم السكرانَ 
حتى يـَْعَلم ما يـَُقول وما يـَُقاُل له  فإن َحلََّفه ففي صحة َحِلِفه  الخالف في َأنَّ السكراَن  

حامد  عند الجمهور األول  وعند القاضي أبي واألظهر:كالصَّاِحي  أو كالمجنون؟ 
 .(1)والماسرجسي الثاني

 عليه  إن أثبتنا   فللوارِث َأن يـُْقِسمَ الثاني: إذا قُِتَل رَُجٌل، وكان اللَّوث على َعْبِده
  إال َأن َيُكون مرهوناً  فَيستفيد بالقسامة َفكَّ الرهن  (2)القصاص بالقسامة  وإال فال

 .(3)وبيعه  وِقسَمة ثمنه على الُغَرَماء
تَـْلُته خطأً   فقال المدََّعى عليه: "قَـ ى على رَُجٍل أنَّه قَ َتل أباه عمداً الثالث: ادَّعَ 

أو شبه عمد"  قال البغوي: "الَقوُل في نفي العمدية  قول المدََّعى عليه َمَع يمينه  َسَواءٌ  
  واألقوى ما ذََكره اإلمام والمتولي: "أنَّه إن كان هناك لوٌث   (4)كان ُهناَك لوٌث أم ال"

و َشِهَد عبيٌد أو ِنَساٌء على إقرار المدََّعى عليه بالعمد  فـَُيقِسم المدَِّعي  ودعوى كما ل
المدََّعى عليه كون القتل خطـًأ ال تمنع المدَِّعي من القسامة  وال تُبِطل اللَّوث إن لم 

                                  
(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 11/4٩(، العزيز للرافعي )7/3٩2انظر: التهححح يحححب للبغوي )(  1)

 (.٩/21(، النجم الوهاا للدميري )6/445)
وهو المعتمد، بناًء على أنَّ المعتمد عدم ثبوت القصححححاص بالقسححححامة. انظر: أسححححنى المطالب (  2)

 (.4/113(، تحفة المحتاا للهيتمي )4/125لألنصاري )
(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 11/4٩العزيز للرافعي ) (،7/236انظر: التهححح يحححب للبغوي )(  3)

 (.4/125(، أسنى المطالب لألنصاري )6/445-446)
 (.7/234انظر: الته يب للبغوي )(  4)
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 .(2()1)يؤكده  وإن لم َيُكن لوٌث  فـَُيَصدَّق المدََّعى عليه بيمينه"
  وقال القاضي: "ترتب ذلك على أنَّه لو أَنكر (3)مينًا واحدةوالنص أنَّه يحلف ي

أصل القتل  كم يحلف؟ إن قُلنا: يحلف يمينًا واحدة  فكذلك هنا  وإن قُلنا: يحلف 
 .(4)خمسين  فيحلف هنا خمسين أو واحدة؟ فيه وجهان"

جب توإذا َحَلف  فهل للمدَّعي طََلب الدية؟ فيه قوالن  بناًء على أنَّ دية الخطأ 
فعلى هذا ليس له طلبها  وعلى  (5)على الجاني  والعاقلة يتحملون  أو تجب عليهم؟

ه قوالن: إن قُلنا:   وفي(6)األول ينبني على أنَّ الُخلف في الصفة كالُخلف في الموصوف
ادََّعى ماالً واعترف له بمال آخر  وإن قُلنا: ال  طالب بها  قال الرافعي:  (7)/نعم  فكأنَّه

 .(٩)  واقتصر عليه األكثرون"(1)األظهر"وهذا 
وتكون الدية في مال المدََّعى عليه مخففة صفًة وتأجيالً  إال أن ُتصِدَقه العاقلة  

                                  
(، تتمة اإلبانة للمتولي، رسححححححححححالة علمية بتحقيق عبد 17/52انظر: نهاية المطلب للجويني )(  1)

(، النجم الوهححاا للححدميري 11/4٩افعي )(، وانظر: العزيز للر 732-2/72٩الرحيم الحححارثي )
(٩/2٩.) 

(، ٩/2٩(، النجم الوهاا للدميري )6/446وهو المعتمد. انظر: روضحححححححححححة الطالبين للنووي )(  2)
 (.4/125أسنى المطالب لألنصاري )

 (.٩/2٩(، النجم الوهاا للدميري )331انظر: مختصر المزني )(  3)
 (.6/446الطالبين للنووي ) (، روضة11/4٩انظر: العزيز للرافعي )(  4)
المعتمححححد: أنَّهححححا تجححححب على الجححححاني والعححححاقلححححة تتحملهححححا. انظر: روضحححححححححححححححححة الطححححالبين للنووي (  5)

 (.4/٩2(، تحفة المحتاا للهيتمي )1/567(، النجم الوهاا للدميري )6/311)
المعتمححد: أنَّ الُخلف في الصححححححححححححححفححة ليس كححالُخلف في الموصححححححححححححححوف. انظر: مغني المحتححاا (  6)

 (.3/312(، تحفة المحتاا للهيتمي )3/274ربيني )للش
 ./أ(85)نهاية اللوحة (  7)
 (.6/446وهو المعتمد في الم هب. انظر: روضة الطالبين للنووي )(  8)
(، العزيز 732-2/731انظر: تتمحححححة اإلبحححححانححححة للمتولي )و  (،11/4٩انظر: العزيز للرافعي ) ( 9)

 (.6/446)(، روضة الطالبين للنووي 11/4٩للرافعي )
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 .(1)فَتُكون عليهم
فلو َنَكل المدََّعى عليه  َحَلف المدَِّعي على أنَّه كان متعمداً  ويكون عدد يمينه 

 .(2)هَيمينه القصاُص أو الدية المغلظة في مالبعدد أيمان المدََّعى عليه  ويـَثْـُبت له ب
ولو ادََّعى عليه أنه قـََتل أبَاُه َخطأً  فقال: بل قَتلُتُه عمداً  فال قصاص  وهل له 

 .(4()3)مطالبته بديٍة مخففة؟ فيه وجهان
َعى عليه ذا َنَكل المدَِّعي   إالرابع: قال الشافعي رحمه الله: "في صفة يمين المدَّ

هُ أو لم َيُكن هناك لوٌث  يحلف بالله أنَّه ما قـَتَـَلهُ وال أَعاَن على قـَْتِله وال نَالَ  عن القسامة 
من ِفعِله وال بسبب ِفْعِله شيٌء َجَرَحُه  وال َوَصل إلى شيٍء من َبَدنِه  وال َأْحَدَث شيء 

 .(5)مات منه فالن"  انتهى
" لنفي االشتراك اَن على قَتِلهفقوله "ما قتله" لَنفي انفراده بالقتل  وقولُه "وما أعَ 

واالكراه  وقوله "وال نَالَه من ِفعِله شيٌء" أي: لم ُيِصبه سهمه وَحَجره الذي َرَماه "وال 
بسبب فعله" ألَنَّه َقد يرمي َسهٌم أو َحَجٌر فـَُيِصيَب َحَجراً فيطير الـُمَصاب إلى الشخص  

وله "وما َسَقاه سمًا َيهَلك به  وق فيقتله  وقوله "وال َوَصل إلى شيٍء من بدنه" أي: ما

                                  
(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 11/4٩(، العزيز للرافعي )7/234انظر: التهححح يحححب للبغوي )(  1)

 (.4/125(، أسنى المطالب لألنصاري )6/446)
(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 11/52(، العزيز للرافعي )7/234انظر: التهححح يحححب للبغوي )(  2)

 (.4/125(، أسنى المطالب لألنصاري )6/446)
(، أسححححنى المطالب لألنصححححاري ٩/2٩معتمد: أنَّ له مطالبته. انظر: النجم الوهاا للدميري )ال(  3)

(4/125.) 
(، 734-2/733انظر: تتمة اإلبانة للمتولي، رسحححححححححححححالة علمية بتحقيق عبد الرحيم الحارثي )(  4)

(، أسحححححححححنى المطالب لألنصحححححححححاري 6/446(، روضحححححححححة الطالبين للنووي )11/52العزيز للرافعي )
(4/125.) 

 (.333(، مختصر المزني )7/244انظر: األم للشافعي )(  5)
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 .(2)سكيناً وال حجراً َهَلك به (1)أحدث شيئاً مات منه" أي: ما َحَفر بئراً وال نصب
 . (3)وال حاجة إلى ذكر صفة القتل  فإنَّه ينفي َأصَله

واحتج جماعٌة بالَنصِّ على أنَّه يجوز أن َتكون َدْعَوى الدم مطلَقة في غير صورة 
نَّه إذا َعيَّن جهة يكفي نفي الجهة المدَّعاة  وَمْن َمَنع ِمنه  صوَّرها فيما إذا القسامة؛ فإ

أدَّى اجتهاد القاضي إلى سماع الدَّعوى المطلقة  وادََّعى الوليُّ حصول الهالك َعَلى 
 .(4)يده  ولم يردَّ  فيقضي القاضي في اليمين بنفي الجهات

جنوناً  فَينِصُب القاضي من يدَِّعي ويحتاُط صبياً أو م (5)أو فيما إذا كان ]الوارث[
  وكذا إذا كان غائباً  وادََّعى له وكيله  كما إذا قامت بينٌة على طفٍل أو (6)في التحليف

  وقيل: َشَرط الشافعي ذلك في الدَّعوى المنفصلة  (7)غائٍب  بدين َيسَتظِهر الَحاِكم
د  ى في الدماء خاصة في حق كل أحوَشَرط في اليمين الزيادة على ما تضمنته الدَّعو 

                                  
: النون والصححاد والباء أصححل صحححيح يدل على إقامة شححيء وإهداف في اسححتواء. يقال: نصححب(  1)

نصحححبا الرمح واليره أنصحححبه نصحححبا، ونصحححبا الشحححيء إذا أقمته، والنصحححب: إقامة الشحححيء ورفعه. 
(، تحاا العروس 5/434(، مقحاييس اللغحة البن فحارس )1/224) الصححححححححححححححححاح للجوهري: انظر

 (.4/271للزبيدي )
(، تتمة اإلبانة للمتولي، رسحححححححححالة علمية بتحقيق عبد 54-13/53انظر: الحاوي للماوردي )(  2)

(، العزيز للرافعي 254-13/253(، البيحححححححان للعمراني )742-2/731الحرححيحم الحححححححححارثي )
(11/52.) 

 (.11/52انظر، العزيز للرافعي ) ( 3)
(، البيححححان للعمراني 2/742(، تتمححححة اإلبححححانححححة للمتولي )13/54انظر: الحححححاوي للمححححاوردي )(  4)

 (.11/52(، العزيز للرافعي )13/254)
 (.11/52في النسختين ]الولد[، والمثبا من العزيز للرافعي )(  5)
(، العزيز للرافعي 13/254يححان للعمراني )(، الب741-2/742انظر: تتمححة اإلبححانححة للمتولي )(  6)

(11/52.) 
 (.2/741(، تتمة اإلبانة للمتولي )13/54انظر: الحاوي للماوردي )(  7)
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  وقال القفال: هذا كله احتياط  ويكفيه أن يقول: ما قـَتَـْلُت (1)ِلَما فيها من َحقِّ المقتول
 فالناً؛ ألنَّ اليمين على ِوْفِق الدَّْعَوى.

؛ كالجائفِة  وأقام شاهدًا واحداً الخامس: لو ادََّعى ِجَراحًة ال ُتوِجُب قصاصاً 
ال يـُْعَطى الورثَةُ شيئاً (2)/ناً  ثم مات المجروح بالسراية  قال ابن الحداد: وَحَلف معه يمي

 .(3)إالَّ بخمسين يميناً 
َتصويُر ابن الحداد أواًل مبنيٌّ على أنَّ دعوى الِجرَاَحة "قال القاضي أبو الطيب: 

يمان ال تتعدَّد ألوالبينة عليها  ُتسَمَعان قبل اندمالها  وفيه خالف  وجوابه مفرَّعٌ على َأنَّ ا
في الجراحات  فإن قُلنا: تتعدَّد  ُتكمَّلُ األَّيماُن فيها  وَيحِلف خمسين يميناً مع شاهده  
وإن قُلنا: ُتوزَّع على الدية  فـََيحِلف للجائفِة مع الشاهد ثُلث الخمسين  فإذا مات 

 .(4)"همهم لالمجروح وصارت الجراحُة نفساً  يـُْقِسم الورثُة  وال ُتحَسب يمين مورث
: "ُتحَسب  حتى لو حلف خمسين على قولنا ُتَكمَُّل  فال يمين وقال الخضري

 .(6()5)عليهم"  والظاهر األول
  

                                  
 (.13/54انظر: الحاوي للماوردي )(  1)
 ./ب(85)نهاية اللوحة (  2)
 (.6/446(، روضة الطالبين للنووي )11/52انظر: العزيز للرافعي )(  3)
 (.447-6/446(، روضة الطالبين للنووي )51-11/52ز للرافعي )انظر: العزي(  4)
 (.6/447وهو أنَّ يمين مورثهم ال تحسب، وهو المعتمد. انظر: روضة الطالبين للنووي )(  5)
 (.6/447(، روضة الطالبين للنووي )11/51انظر: العزيز للرافعي )(  6)
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ُهود وَنْصب الشهادةف النظر الثالث  ي صفات الشُّ

 . (2()1)وُشُروطها ُتسَتوَفى في كبَتاب الشََّهاَدات

 الجِّنَايَةِ شروط: وللش َهَادةِ على

  فال يـَثْـُبت القصاص في نـَْفٍس أو طََرٍف أو ُجرٍْح  بشهادِة َرُجٍل األول: الذُُّكورَة
وامرأتين  وال ِبشاهٍد ويمين  بل البدَّ من رجلين يشهدان  بنفس القتل أو الجرح أو على 

 .(3)إقرار الجاني بهما
 .(4)وفي ثـُُبوِت الدية َكاَلٌم يأتي في الشهادات

وجناية   وما ال يـُْثِبُت إال المال  من الَقتل والَقطع والِجراَحات؛ كالخطأ وشبه العمد
الصبي والمجنون  وجناية المسلم على الذمي  والحر على العبد  واألب على االبن  

 .(6()5)ان كما َتقدَّميـَثْـُبُت ِبَشهادة َرُجٍل وامرأتين  وشاهٍد ويمين  أو أيم
قصاصاً  وسائر الِجراَحات  (7)وكذا الَجائِفة وما ُدوَن الموِضَحة  إذا لم ]يوجب[

                                  
، قال الجوهري: الشهادة صحدر شحهد من الشهود بمعنى الحضور: جم  شحهادة مالشحهادات(  1)

خبر قاط ، والشححاهد حامل الشححهادة ومؤديها؛ ألنه مشححاهد لما الاب عن اليره، وقيل: مأخوذ 
إخبار بما شححححححححححححححوهد وُعلم بلفظ خاص. انظر: مقاييس اللغة البن  واصححححححححححححححطاحاً:من اإلعام، 

 (.4/561(، مغني المحتاا للشربيني )12/213دميري )(، النجم الوهاا لل3/221فارس )
 /أ(.231انظر: مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسخة المكتبة الوطنية )(  2)
(، 11/51(، العزيز للرافعي )6/427(، الوسحححححيط للغزالي )13/72انظر: الحاوي للماوري )(  3)

 (.٩/32(، النجم الوهاا للدميري )44٩روضة الطالبين للنووي )
 /أ(.241انظر: مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسخة المكتبة الوطنية )(  4)
 أي: كما تقدم في القسامة.(  5)
(، العزيز للرافعي 7/252(، التهحححح يححححب للبغوي )73-13/72انظر: الحححححاوي للمححححاوردي )(  6)

 (.٩/32(، النجم الوهاا للدميري )6/44٩(، روضة الطالبين للنووي )11/51)
 في )ز(: ]يوجب فيه[.(  7)
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 .(1)الـُموِجَبة للحكومة
فلو أقام شاهدًا وامرأتين على قـَْتٍل يُوِجب القصاص  ثم َعَفى على ماٍل  وَقَصد 

و العبد ثم ِهَد الصبيُّ ثم بَلغ  أالُحْكَم له بتلَك الشهادة  لم ُيْحَكم له بها؛ كما لو شَ 
  ولو أََعاد تلك الشهادة بعد العفو  َيْظَهر أن ُتْسَمع؛ كما لو أََعاد الصبيُّ والعبُد (2)َعَتق

 .(3)بعد كمالهما
ولو قال المدَِّعي بعد الدَّعوى بالقصاص: عفوُت عنه على الدية  وادََّعى بها  

لقصاص  أو شاهدًا واحدًا وأراد أن يحلف معه  وأقام رجاًل وامرأتين بالقتل الموِجب ل
 فهل يـُْقَبل ويـَثْـُبت المال؟ فيه وجهان: 

: (5)ى عن النصحكَ عند األكثرين  ويُ  وأصحهما  (4)أصحهما عند الماوردي: نعم
 .(1()7)  وَقَطع بَعُضُهم به(6)ال

  

                                  
(، العزيز للرافعي 17/٩6(، نهحححايحححة المطلحححب للجويني )13/73انظر: الححححاوي للمحححاوردي )(  1)

 (.6/44٩(، روضة الطالبين للنووي )11/51-52)
(، الوسححححححححححيط للغزالي 17/٩6(، نهاية المطلب للجويني )13/73انظر: الحاوي للماوردي )(  2)

 (.٩/32(، النجم الوهاا للدميري )6/427)
(، المطلب العالي البن الرفعة، رسححححححححالة علمية بتحقيق عبد 6/427انظر: الوسححححححححيط للغزالي )(  3)

 (.111القيوم حميد الله )
 (.13/73انظر: الحاوي للماوردي )(  4)
 (.7/44انظر: األم للشافعي )(  5)
(، ٩/32ي )(، النجم الوهاا للدمير 6/44٩وهو المعتمد. انظر: روضحححححححححححة الطالبين للنووي )(  6)

 (.4/115تحفة المحتاا للهيتمي )
(، المطلحححب العححححالي البن 11/53محكي عن أبي بكر الطوسححححححححححححححي. انظر: العزيز للرافعي )(  7)

 (.111الرفعة، )
(، 7/252(، الته يب للبغوي )13/73(، الحاوي للماوردي )7/44انظر: األم للشحححافعي )(  8)

 (.٩/32ري )(، النجم الوهاا للدمي11/51العزيز للرافعي )
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و أحد أويجوز أن ينبنيا على القولين  في أنَّ ُموِجب العمد القود  فال يقبل  
 .(2()1)األمرين  فيقبل

 فرع

لو َشِهَد َرُجٌل وامرأَتَاِن بَهاِشمٍة أو َمأُموَمٍة قارنها إِيَضاح  بأن َشِهُدوا بأنَّه َضرَبه 
  (4)ال يَثُبت بشهادتهم (3)/َمةَضربًة أوَضَحُه بها أو َهَشمه أو أمَُّه  فالَنصُّ أنَّ أرَش الَهاشِ 

 .(5)بل البد من َرجلين
على أَنَـُّهم لو َشِهُدوا بأَنَّه َرَمى َسهمًا َعمدًا إلى زيٍد  َفَأَصابه وَمَرق منه  وَنصَّ 

  ولألصحاب طريقان:  (6)وَأَصاب غيره خطًأ  أَنَّه يَثُبت الخطأ بهم  وبشاهٍد ويمين
: فيهما قوالن: أحدهما: يَثُبت الَهْشُم والجناية على الثاني بهم؛ وإن لم أحدهما

في الموِضحة وال في القتل األول  وقيل: َنصَّ عليه في مسألة الهشم يَثُبت القصاص 
 أيضاً. 

                                  
 (.112انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد القيوم حميد الله )(  1)
ب العمد في النفس والطرف القود المحء. انظر: روضححححة الطالبين للنووي (  2) المعتمد: أنَّ ُموجب

 (.4/4٩(، تحفة المحتاا للهيتمي )442-1/43٩(، النجم الوهاا للدميري )6/25٩)
 ./أ(86)نهاية اللوحة (  3)
 (.334(، مختصر المزني )44-7/43انظر: األم للشافعي )(  4)
(، العزيز للرافعي 253-7/252(، التهحح يححب للبغوي )44-7/43انظر: األم للشحححححححححححححححافعي )(  5)

 (.4/125(، أسنى المطالب لألنصاري )6/44٩(، روضة الطالبين للنووي )11/52)
(، الوسححححححححححححححيط للغزالي 17/٩6(، نهححححايححححة المطلححححب للجويني )1/٩انظر: األم للشحححححححححححححححححافعي )(  6)

(6/427.) 
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 .(3()2): تقرير النصين(1)وأصحهما
قال اإلمام: "ولو أنَّ المدَِّعي في المسألة الثانية  قال: َأَصاب َسهُمه الرجل الذي 

لمدَِّعي  َوَجب ا قصده  ونـََفذ منه إلى أبي  فـََقتله  ولم َتُكن الجناية األولى متعّلق حقِّ 
األولى   (5)  ومحل التردد ما إذا كانت ]الجناية[(4)الَقطُع بثـُُبوت الخطِأ بالبينة ]الناقصة[

   انتهى.(6)متعّلق حق المدَِّعي  ثم قال: وفيه احتمال"
 ويـَْقُرُب منه ما قاله الغزالي: "أنَّه ال ِخاَلف أنَّه لو ادَّعى قـَْتَل َعمرٍو خطأً  َفَشهُدوا 

 .(1)من زيٍد  لم يـَْقَدح في شهادتهم" (7)وذََكروا مرور السهم ]إليه[
والظَّاهر أنَّ َمراَدُه ما إذا كان المدَِّعي ادََّعى الثاني فقط سواٌء كان وليُّ األول أو 

شاهد ادة الَرُجِل والمرأتين  والرواية وجه في هذا: "أنَّ َشهَ  ال  لكن عن تعليق القاضي
 .(٩)واليمين ال ُتْسَمع في ذلك"

  

                                  
 أي: من الطريقين.(  1)
 أي: التفريق بين المسألتين، والقول بقول الشافعي في كل مسألة منهما.(  2)
(، التهحح يححب 6/427(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )٩7-17/٩6انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  3)

(، المطلب 6/452(، روضححححححححححححة الطالبين للنووي )11/52ي )(، العزيز للرافع7/253للبغوي )
 (.114-112العالي البن الرفعة )

 ساقٌط في ) (.(  4)
(، روضحححححححححححححة الطالبين للنووي 11/52سححححححححححححاقٌط في النسحححححححححححححختين، والمثبا من العزيز للرافعي )(  5)

(6/452  .) 
(، روضححة الطالبين 11/52(، وانظر: العزيز للرافعي )17/٩7انظر: نهاية المطلب للجويني )(  6)

 (.6/452للنووي )
 ساقٌط في )ز(.(  7)
 (.6/427انظر: الوسيط للغزالي )(  8)
 (.115انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد القيوم حميد الله )(  9)



 دراسةً وتحقيقًا....... هـ(727الجواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي )ت:

 

411 

وما ذكره الغزالي يعتضد بما ذكره في كتاب الدعاوى: "أنَّه لو ادَّعى ِملَكاً ُمطَلقاً  
؛ ألَنَه تابع  والمقصود الِملك  وقد وافـََقت (1)َفَشِهد الشَّاِهد بالملك وسببه  لم َيُضر"

 .(2)ىالبينة فيه الدَّعو 
 .(3)وقال اإلمام: "أنَّه لم يرى فيه خالفاً"

وقد يـَُفرَّق بينهما  وقال اإلمام في المسألة األولى: "أَنَّه لو َأوَضح رَأَسه  ثم َعاَد 
حة" ل بالموضِّ   (4)وَهَشم  ينبغي أن يَثُبت ُموِجب الَهاِشَمة ِبَرُجٍل وامرأتين  ألنَّها لم تتصِّ

 .(5)وتَِبَعه الغزالي
: "ولو ادََّعى مع القصاص ماالً  من جهٍة ال تتعلق بالقصاص  وأقام عليها (6)قال

َد بـَْعُضُهم  بـْعَ يثبت  وإن لم يَثُبت القصاص  وأَ  رجاًل وامرأتين  فالمذهب: أنَّ المال
 .(7)فقال: تـَُرّد  وهذا هوٌس ال يـُْعَتدُّ بمثله"
  

                                  
 (.115(، وانظر: المطلب العالي البن الرفعة )7/442انظر: الوسيط للغزالي )(  1)
 انظر: المطلب العالي البن الرفعة(، و 1٩/111اإلمام. انظر: نهاية المطلب للجويني ) قاله(  2)

(115.) 
(، وانظر: المطلححب العححالي البن الرفعححة، رسحححححححححححححححالححة 1٩/111انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  3)

 (.115علمية بتحقيق عبد القيوم حميد الله )
 (.17/٩7انظر: نهاية المطلب للجويني )(  4)
 (.6/427نظر: الوسيط للغزالي )ا(  5)
 أي: اإلمام.(  6)
 (.٩1-17/٩7انظر: نهاية المطلب للجويني )(  7)
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 ع     فري   الت
لقصاص ع اإليضاح  وَأوَجبنا أَرَشها  َفِفي ثـُُبوت اإن قُلَنا: بثبوت الَهاِشمة التي م

: "الوجه أن يـَُقال: (1)في الموِضَحة وجهان  واستبعد الشيخ أبو علي وغيره ثبوته  وقال
  وهو مقتضى كالم الماوردي (2)ال َيِجُب قصاص الموِضَحة  وفي أَرِشَها وجهان" انتهى

 .(3)وابن الصباغ
 ِم أربعة آراء:ويتلخص من ذلك في مسألة الَهشْ 

 .(4)أحدها وهو المنصوص: أَنَّه ال يـَثْـُبت بهذه الشهادة شيء
الهاشمة كامالً  َعْشٌر من  (5)/يـَثْـُبت القصاص في الموضحة  وأرشوثانيها: أَنَّه 

  (6)اإلبل  إن َعَفا ولم يـَْقَتص  وإن اقتص في الموِضَحة  َوَجب له َخْمٌس على ]األصح[
 وُحُكومٌة في وجه.

 الثها: ال يـَثْـُبت القصاص  ويـَثْـُبت أَْرُش الَهاِشمة كامالً.وث
ورابعها: ال َيِجُب القصاص وال الَعْشُر من اإِلبل  وَيِجُب ما يـَُقاِبل الَهْشم بدون 

 .(1)  وهو َخْمٌس من اإِلبل في األصح(7)]إيضاح[
  

                                  
 أي: الشيخ أبو علي.(  1)
(، العزيز 6/427(، وانظر: الوسححححححححححححححيط للغزالي )17/٩1انظر: نهححححايححححة المطلححححب للجويني )(  2)

، البن الرفعححة (، المطلححب العححالي6/451(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي )53-11/52للرافعي )
 (.117-116) رسالة علمية بتحقيق عبد القيوم حميد الله

 (.117(، المطلب العالي البن الرفعة )74-13/73انظر: الحاوي للماوردي )(  3)
 (.334(، مختصر المزني )44-7/43انظر: األم للشافعي )(  4)
 ./ب(86)نهاية اللوحة (  5)
 في )ز(: ]الصحيح[.(  6)
 ز(.ساقٌط في )(  7)
 (.117انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  8)



 دراسةً وتحقيقًا....... هـ(727الجواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي )ت:

 

414 

 وفيه مسألتان:  (1)الشرط الثاني: أن َتُكون صيغة الشهادة صريحة
هما: الَشاِهد بالَقتل، البد أن ُيِضيَف الهالك إلى ِفْعل المشهود عليه إحدا

  ولو (3)  فلو قال: "َأْشَهد أَنَّه ضربه بالسيف"  لم يْكِف  ولم يَثُبت به شيء(2)صريحاً 
الدَّم ومات المجروح أو فمات"  لم يَثُبت  (4)قال: "َأْشَهد أَنَّه َجَرحه بالسيف  وأنهر

ل: "فَـَقَتله  أو فمات من جراحته  أو أنهر دمه  فمات بسبب ذلك"  القتل  مالم يـَقُ 
 .(5)فـََيثُبت

قال اإلمام: "وفي طَريق العراقيين ما َيُدل على أنَّ الَقْتل يَثُبت بهذه الشهادة  وقال: 
  قال الرافعي: "ويدل على االختالل  أَنَّك (6)هو َغَلٌط إن لم يكن في النسخة اختالل"

 .(7)طريق العراقيين" ال َتِجُده في
  وابن الصباغ حكى عن النّص ما َيدل عليه  وهو أنَّه (1)والغزالي رواه وجماعتهم

 .(٩)قال: إذا قاال ضربه بالسيف  فأنهر دمه  ومات  قَِبْلتـَُهما

                                  
(، 11/53(، العزيز للرافعي )7/253(، الته يب للبغوي )6/421انظر: الوسححححححيط للغزالي )(  1)

 (.٩/31النجم الوهاا للدميري )
(، النجم الوهاا للدميري 6/451(، روضحححححححة الطالبين للنووي )11/53انظر: العزيز للرافعي )(  2)

 (.4/125نى المطالب لألنصاري )(، أس31/٩)
(، روضححة الطالبين للنووي 11/53(، العزيز للرافعي )17/٩٩انظر: نهاية المطلب للجويني )(  3)

 (.4/125(، أسنى المطالب لألنصاري )6/451)
ه وأسححححححححاله وصححححححححبه بكثرة، : اإلنهار: اإلسححححححححالة والصححححححححب بكثرة، يقال: أنهر الدم أي أظهر أنهر(  4)

 (.14/317(، تاا العروس للزبيدي )5/237وأنهرت الدم أي أسلته. انظر: لسان العرب )
(، العزيز للرافعي 6/421(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )17/122انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  5)

 (.6/451(، روضة الطالبين للنووي )11/53)
 (.17/212انظر: نهاية المطلب للجويني )(  6)
 (.11/53انظر: العزيز للرافعي )(  7)
 (.  11٩(، المطلب العالي البن الرفعة )6/421انظر: الوسيط للغزالي )(  8)
 (.1٩2-11٩(، المطلب العالي البن الرفعة )334انظر: مختصر المزني )(  9)



 دراسةً وتحقيقًا....... هـ(727الجواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي )ت:

 

415 

وقال الماوردي: "ولو قاال: "أنهر دمه"  ولم َيْشَهَدا بموته  فَِإن َكان َموتُه قَبل 
ن اندمال الِجراَحة فيه  ُحِكَم على الَجارِح بالقتل؛ أَلنَّ الظاهر أنَّ موته ُمضي َزَمٍن يُمكِ 

قبل اندمالها منها  نعم إن ادََّعى الَجارِح أَنَّه مات من غيرها  َحَلف الوليُّ لالحتمال  
بخالف مالو قاال: "ومات َعِقَب ِجراَحته  وادََّعى الَجارِح أَنَّه مات ِبَسَبٍب آخر"  فإن 

لي ال َيحِلف  وِإن كان َموتُُه بعد ُمِضي َزَمٍن ُيحَتمل َأن تـَْنَدِمل فيه  ُحِكَم عليه الو 
ه بالِجرَاَحة دون الَقتل  َحتى يُِقيم بينة  أَنَّه لم يـََزل ضمناً مريضاً حتى مات  فـَُيْحَكم علي

 .(1)به"
ين  وهو راقيوما قاله في الحالة األولى  موافٌق للوجه الذي َنَسبه اإلمام إلى الع

 .(2)تفصيل حسن
ولو قاال: "َجَرَحه أو َضرَبه بالسيف  فأَنهر الدم  ومات مكانه"  كفى  َنصَّ 

  لكن في لفظ اإلمام ما ُيْشِعر بنزاٍع فيه  فإنَّه َجَعل َمحلَّ الِوفَاق ما إذا َأَضاف (3)عليه
   َفَسال دمه  ومات مكانه" . ولو قال: "َضَربه بالسيفِ (4)إليه  "َوَمات ِمن تلَك الِجَراَحة"

ضاء لم يَثُبت الَقْتل  وفـَرََّق بَأنَّ انهيار الدم َسَبٌب ظَاهر في اإلف"قال الشيخ أبو حامد: 
 .(5)"إلى الموت  بخالف سيالنه

قال اإلمام: "ولو َصدََّق الَجاني الوليُّ على الجناية  وادََّعى أنَّه مات ِبَسَبٍب آخر  
 .(6)ه أَنَّه مات منها"ُصدَِّق الوليُّ بيمين

  

                                  
 (.75-13/74انظر: الحاوي للماوردي )(  1)
 (.17/122(، وانظر: نهاية المطلب للجويني )1٩2)لمطلب العالي االرفعة. انظر: قاله ابن(  2)
 (.334انظر: مختصر المزني )(  3)
 (.17/122انظر: نهاية المطلب للجويني )(  4)
 (.11٩) انظر: المطلب العالي البن الرفعة(  5)
 (.17/122انظر: نهاية المطلب للجويني )(  6)
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 لو قال الَشاِهد: "َأشهد أَنَّه َضَرب رأسه، فَأدَماه، أو أَسال َدَمه"، (1)/الثانية:
 .(4)تَ ثْ ُبت (3)، ولو قال: َساَل َدُمُه، ]لم[(2)ثَ َبتت الدامية

ت ولو قال: "َضرَبه بالسيِف  َفَأوَضح رَْأَسه  أو فاتََّضَح من َضرِبِه  أو جراحته"  تـَثْـبُ 
  وكذا قال (5)الموِضَحة  ولو قال: "َضرَبَه فوجدنا رَأَسه ُموَضَحاً  أو فاتََّضح"  لم تـَثْـُبت

 .(6)القاضي واإلمام والغزالي: فيما إذا قال: "َأوَضَح رَْأَسه"
 . (7)واشترط اإلمام والغزالي في جميع ذلك  التعرُّض إليضاح الَعْظمِ 

 يُْطِلق لَشاِهد لو كان فقيهاً  وَعِلَم القاضي منه أَنَّه الللَفِطن ُهنا  َأنَّ ا والذي َيْخطر
الموِضَحة إال على ما يُوِضح الَعظم  فـََيُجوز أن يـَُقال: البدَّ من َكشِف األمر لفظاً  وَيُجوز 

 .(1)أن َيكَتِفي به

                                  
 ./أ(87)نهاية اللوحة (  1)
: هي التي تدمي موضحححححححححححعها من الشحححححححححححق والخدش، وال يقطر منها دم، أو الشحححححححححححق با الدامية(  2)

(، وقيل: 4/32(، تحفة المحتاا للهيتمي )6/1٩3سحححححيان. انظر: روضحححححة الطالبين للنووي )
 ريالصحححححححاح للجوهالدامية هي الشححححححجة التي تقط  الجلد وتشححححححق اللحم ويسححححححيل الدم. انظر: 

 (.336-22/335(، تاا العروس للزبيدي )1/52) المصباح المنير(، 3/1116)
 ساقٌط في )ز(.(  3)
(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 11/54(، العزيز للرافعي )7/253انظر: التهححح يحححب للبغوي )(  4)

 (.٩/31(، النجم الوهاا للدميري )6/451)
العزيز للرافعي (، 7/253(، التهححححححح يحححححححب للبغوي )13/75انحظحر: الححححححححاوي للمحححححححاوردي )(  5)

 (.452-6/451(، روضة الطالبين للنووي )11/54)
(، المطلب العالي 6/421(، الوسحححححححححححححيط للغزالي )17/121انظر: نهاية المطلب للجويني )(  6)

 (.  1٩2البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد القيوم حميد الله )
 (.6/421)(، الوسيط للغزالي 17/121انظر: نهاية المطلب للجويني )(  7)
(، وانظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني 11/54هححح ا منسححححححححححححححوب لإلمحححام. انظر: العزيز للرافعي ) ( 8)

(، المطلب العالي البن الرفعة، رسحححححححالة علمية 6/452(، روضحححححححة الطالبين للنووي )17/121)
 (.1٩3بتحقيق عبد القيوم حميد الله )
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  وذََكر الرافعي نحوه  (1)وقد ذُِكَر ِمثُل هذا التفصيل في أداء الشهادة على الشهادة
 .(2)الشهادة بمحرمية الرضاع في

والبُدَّ من َتعيين الموِضَحِة  أو ذِكِر َمَحلِّها أو مساحتها طواًل وعرضاً  لَيِجب 
  فلو كان على رَأِسه أكثر من ُموِضَحة  ولم يُعيِّن الشاهد ُموِضَحة الذي (3)القصاص

 .(4)َشِهَد عليه  فال ِقَصاص
ب َشِهد بأَنَّه َأوَضح رَأَسه  قال الماوردي: "يجولو لم َيُكن على رَْأِسه إال واحدة  و 

الِقَصاص والدية  وكذا قال: فيما إذا َشِهَدا بأَنَّه َقَطع َيَده  ولم َيِجد له ِسَوى يٌَد واحدة 
 .(6)  وهو قضية كالم الغزالي(5)مقطوعة"

  

                                  
 /أ(.254بة الوطنية )انظر: مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسخة المكت(  1)
(، المطلحب العحالي البن الرفعحة، رسححححححححححححححالة علمية بتحقيق 37-13/36انظر: العزيز للرافعي )(  2)

 (.1٩3عبد القيوم حميد الله )
(، العزيز للرافعي 7/253(، التهححححححح يحححححححب للبغوي )13/75انحظحر: الححححححححاوي للمحححححححاوردي )(  3)

 (.4٩7لبين للنووي )(، منهاا الطا6/452(، روضة الطالبين للنووي )11/54)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 11/54(، العزيز للرافعي )13/75انظر: الحححاوي للمححاوردي )(  4)

 (.٩/32(، النجم الوهاا للدميري )6/452)
 (.13/75انظر: الحاوي للماوردي )(  5)
 (.1٩5(، المطلب العالي البن الرفعة )6/421انظر: الوسيط للغزالي )(  6)
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ِضَحٌة و وقال الرافعي وغيره: "ال َيِجُب الِقَصاص؛ لَجَواز َأن َيُكون على رَْأِسه مُ 
 .(2()1)َصغيرة فـََوسََّعها"

في مسألة اليد: "هل تُنزَّل شهادتهم على التي نشاهدها مقطوعة  أم  (3)وقال
: "والصواب الجزم   قال النووي(4)ُيشترط تـَْنِصيصهم عليها؟ يجوز أن يقدَّر فيه خالف"

 .(5)بتنزيله على المقطوعة"
رش إذا أطلقوا أَنَّه َأوَضَحه ُموِضَحًة  ولم يُعيَنها حيث قُلنا: ال وفي وجوب األ

 قصاص  وجهان:
 .(6)جواب القاضي وهو ظاهر النص: أَنَّه ال َيِجب

أَنَّه َيِجب  وَيْشَهد له َنصُّه في األم: "على أَنَـُّهما لو َشِهَدا َأنَّ ُفالناً  وأصحهما:
 .(7)ٌن مقطوع اليد  ال َيِجُب القصاص  وَتِجب الدية"َقَطع َيَد فالن  ولم يُعيَِّنا  وُفال

وال خالف أَنَـُّهما لو َشِهَدا بموِضَحٍة  َشَهادًة َصريَحًة  َفشاهْدنَا رَْأَس المجروح 
  .(1)سليماً ال أثر عليه  والَعهُد قريب  تـَُردَّ َشهادتهما

                                  
(، ٩/32(، النجم الوهاا للدميري )6/452مد. انظر: روضحححححححححححة الطالبين للنووي )وهو المعت(  1)

 (.4/116تحفة المحتاا للهيتمي )
 (.11/54(، العزيز للرافعي )7/254انظر: الته يب للبغوي )(  2)
 أي: الرافعي.(  3)
 (.55-11/54انظر: العزيز للرافعي )(  4)
 (.6/452انظر: روضة الطالبين للنووي )(  5)
 (.1٩4انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد القيوم حميد الله )(  6)
(، العزيز للرافعي 6/421(، وانظر: الوسحححححححححححححيط للغزالي )46-7/45انظر: األم للشحححححححححححححافعي )(  7)

 (.6/452(، روضة الطالبين للنووي )11/54)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين 11/55افعي )(، العزيز للر 17/121انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  8)

 (.33-٩/32(، النجم الوهاا للدميري )6/452للنووي )
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 فصل

َيحُصل منه المرض والموت    فَـ (1)َمرَّ الكالمُ في أنَّ السحر له َحقيقةٌ عند الجمهور
 .(2)وقالت المعتزلة وأبو جعفر االستراباذي: ال حقيقة له وهو َتخيُّل

  فإذا قال َرُجٌل: "َتعلمُت السحر  أو أنا ُأحِسُن (3)وَيحُرُم ِفْعل السحر إجماعاً 
 .(4)السحر"  اسُتوِصَف  فإن وَصَفه بما هو ُكفٌر  فهو كافر

أن ُيِضيَف الَتصرُّف إلى الَكواِكب السبعة  وأَنَّها ُتجيُب "ب(5)/ ومثَّله ابن الصباغ:
  وقال القفال: "لو قال: أَفَعُل بالسحر بُقدَرتي دون ُقدَرة الله  (6)إلى ما يُطَلُب منها"

 .(7)فهو كافر"
 .(1)وإن وَصَفه بما ليس بُكْفر  لم يكن كافراً 

                                  
 (.114) صفحةانظر: (  1)
(، 11/55(، العزيز للرافعي )12/63(، البيان للعمراني )13/٩3انظر: الحاوي للماوردي )(  2)

 (.375-6/374روضة الطالبين للنووي )
(، 4/322، حاشحححية الدسحححوقي على الشحححرح كبير )(1/61فتاوى الكبرى البن تيمية )انظر: ال(  3)

(، 11/55(، العزيز للرافعي )12/66، وانظر: البيان للعمراني )(1/152المغني البن قدامة )
 (.٩/33(، النجم الوهاا للدميري )6/375روضة الطالبين للنووي )

(، 11/56(، العزيز للرافعي )12/67عمراني )(، البيححان لل7/261انظر: التهحح يححب للبغوي )(  4)
 (.6/375روضة الطالبين للنووي )

 ./ب(87)نهاية اللوحة (  5)
 (.15/361(، كفاية النبيه البن الرفعة )11/56انظر: العزيز للرافعي )(  6)
 (.6/375(، روضة الطالبين للنووي )11/56انظر: العزيز للرافعي )(  7)
(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 11/56(، العزيز للرافعي )7/261) انظر: التهححح يحححب للبغوي(  8)

(6/375.) 
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 وفيه مسألتان:

حر ال يَثُبت ب احراألولى: الَقتُل بالسِّ  .(1)البينة، وإنما يَثُبت بإقرار السَّ
وفيه نظر؛ ألنَّ الولي إذا ادََّعى أَنَّه قـََتل ُمورثَه بسحره  َفأنَكر  وَنَكل عن اليمين  
فإنَّ الظاهر أنَّ اليمين تُردُّ على المدَِّعي  وإن قلنا يمين النُكول كالبينة  وله أن َيحِلف 

 .(2)فقد ثـََبت القتل به  ال باإلقرار  وهذا غريب اعتماداً على قرينة نكوله أو غيرها 
وقد َمرَّ أَنَّه لو قال: "قَتلُته بسحري  وهو يَقُتل غالباً"  كان إقرارًا بالقتل العمد  

ى ل  وإن قال: "أخطأُت من اسم غيره إوإن قال: "يَقُتل نادراً"  فهو إقراٌر بشبه العمد
 .(3)اسمه"  فهو إقراٌر بالخطأ

قال في األم: "ولو قال: أنا أُمِرُض بسحري  وال أَقُتل  وقد َسَحرُت فالناً  فأمرضُتُه  
حر   ُعّزِر  ولو قال: ُأسِحُر وال أُمِرض  ولكن أُوِذي  يُنَهى عنه  فإن عاد  ُعّزِر؛ ألنَّ السِّ

 .(4)كله حرام"
  

                                  
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين 11/56(، العزيز للرافعي )17/121انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  1)

 (.4٩7(، منهاا الطالبين للنووي )6/376للنووي )
-1٩6حميحد الله ) انظر: المطلحب العحالي البن الرفعحة، رسححححححححححححححالحة علميحة بتحقيق عبحد القيوم(  2)

1٩7.) 
(، العزيز للرافعي 17/121نهحححححايحححححة المطلحححححب للجويني )(، وانظر: 114) صححححححححححححححفححححححةانظر: ( 3)

 (.٩/33(، النجم الوهاا للدميري )6/376(، روضة الطالبين للنووي )11/56-57)
روضحححححححة الطالبين للنووي  (،11/57(، وانظر: العزيز للرافعي )2/567انظر: األم للشحححححححافعي )(  4)

(6/376.) 
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ات بسٍبب   وإنَما مضُته بسحري، لكن لم يَُمت بهالثانية: لو قال الساحر: "َأمرَ 
  وفيه قوٌل (1)آخر  فقد َنصَّ على أنَّ ذلك لوث  للولي أن يُقِسم به  ويأخذ الدية"

 .(2)ُمخرَّج: أَنَّه ليس بلوث  وال قسامة فيه
كما لو َجرَح رجالً ومات المجروح  واختَـَلف الجارُح والوليُّ في أنَّه مات بالسراية 

  (4)متقدَّ  تفصيٌل وخالفٌ   وفي المصدَّق منهما (3)بب آخر  فإنَّه ال قسامة فيهأو بس
 .(5)وأشار اإلمام إلى تخريج وجٍه من هنا في أنَّ اعتراف الجارح بالجرح  لوث

والظاهر الذي عليه األكثرون وُيحَكى عن النص: أنَّه إن بَِقَي َضِمناً إلى أن مات  
  فإذا َحَلف  وجب القصاص (6)الف في اتحاد اليمين وتعددهافَيحِلُف الوليُّ  ويأتي الخ

 .(7)قطعاً  وقد يَثُبت ذلك بالبينة  وقد يثبت بإقرار الساحر
وإن ادََّعى الساحر البرء من ذلك المرض  وقد َمَضت مدًة َتحَتمُل البرء  ُصِدَق 

 .(٩)  وقد َمرَّ نظيره في اختالف الجارح والولي(1)بيمينه

                                  
(، وانظر: التهححح يحححب للبغوي 335(، مختصححححححححححححححر المزني )2/567انظر: األم للشحححححححححححححححححافعي )(  1)

 (.377-6/376(، روضة الطالبين للنووي )11/57(، العزيز للرافعي )7/262)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين 11/57(، العزيز للرافعي )17/123انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  2)

 (.6/377ووي )للن
 (.11/57(، العزيز للرافعي )17/123انظر: نهاية المطلب للجويني )(  3)
 /ب(.112) ٩مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسخة المتحف، مانظر: (  4)
 (.17/123انظر: نهاية المطلب للجويني )(  5)
 (.3٩2) صفحةانظر: (  6)
(، أسححححححححححححححنى المطححالححب 6/377(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي )11/57ز للرافعي )انظر: العزي(  7)

 (.4/13لألنصاري )
(، أسححححححححححححححنى المطححالححب 6/377(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي )11/57انظر: العزيز للرافعي )(  8)

 (.4/13لألنصاري )
 /ب(.112) ٩مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسخة المتحف، مانظر: (  9)



 دراسةً وتحقيقًا....... هـ(727الجواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي )ت:

 

431 

 فرعٌ 

 .(1): "قَتلُت بسحري جماَعًة"  ولم يُعيِّن أحداً  فال قصاصلو قال
حر وَتعِليمه؟ تقديم اعتقاٍد   يُنظَر  فإن َتوقَّف على الثالثة: هل يجوز تَ َعُلُم السِّ

  وإن لم يـََتوقَّف عليه  فإن كان فيه مباشرة محظوٍر  من (2)كان ُكفر  فهو حراٌم قطعاً 
 .(3)أيضاً  ذِكر َشخٍص أو َترِك صالٍة َحُرمَ 

 جوازهما أربعة أوجه: إن لم يكن فيه شيٌء من ذلك  ففي و 
  (4)/أنَّهما حرامان  وثانيها: أنَّهما مباحان  وثالثها: أنَّهما مكروهان أصحها:

حر ورابعها: أنَّه إن َقَصد بتعلمه َدفُعهُ عن نفسه لو احتاج إليه  جاز  وإن َقَصد َتعلَُّمه للسَّ 
 .(5)به  فال يجوز

حر إال على فاسق  وال َتظَهر الكرامةقا على فاسق   (6)ل اإلمام: "وال َيظَهر السِّ
 .(7)وذلك ُمسَتفاٌد من اإلجماع ال من العقل"

                                  
(، النجم الوهاا للدميري 6/377(، روضحححححححة الطالبين للنووي )11/57يز للرافعي )انظر: العز (  1)

 (.4/154(، مغنى المحتاا للشربيني )33/٩)
(، العزيز للرافعي 17/122(، نهححايححة المطلححب للجويني )13/٩7انظر: الحححاوي للمححاوردي )(  2)

 (.4/116(، تحفة المحتاا للهيتمي )11/56)
 (.6/421) انظر: الوسيط للغزالي(  3)
 ./أ(88)نهاية اللوحة (  4)
(، العزيز 6/421(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )121-17/122انظر: نهحححايححة المطلححب للجويني )(  5)

 (.15/361(، كفاية النبيه البن الرفعة )6/375(، روضححة الطالبين للنووي )11/56للرافعي )
لخححارق للعححادة الير المقرون بححالتحححدي ودعوى النبوة، يظهره اللححه على أيححدي : األمر االكرامححة(  6)

 (.111(، التعريفات الفقهية للبركتي )2/714أوليائه. انظر: المعجم الوسيط )
 (.6/375(، وانظر: روضة الطالبين للنووي )256انظر: اإلرشاد للجويني )(  7)
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حر فحراٌم قطعاً    لكن لو قـََتل بسحٍر هل يجوز قتله به؟ فيه كالٌم (1)وأمَّا ِفعُل السِّ
 .(3)المنع والمشهور:  (2)َتقدَّم

  والضَّْرب (5)  والتـَّْنجيم(4)هُّن  وإتيان الُكهَّان  وتـََعلُّم الكَهانةوقال الروياني: "التكَ 
  وتـَْعِليم هذه ُكلَّها حراٌم  وَأخُذ الِعَوض عليها (6)بالرَّْمِل  وبالشَّعيِر  وبالَحَصى  والشَّْعَبذة

  (7)حراٌم  وَيحُرم المشي إلى أهِلها  وَتصِديُق هؤالء َحراٌم  وَكَذِلك الِعَياَفةُ 
                                  

(، مغني المحتاا للشربيني 6/375ن للنووي )(، روضة الطالبي11/55انظر: العزيز للرافعي )(  1)
(4/155.) 

 /أ(.1٩1) ٩انظر: مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسخة المتحف، م(  2)
(، تحفحححة المحتحححاا 6/241(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي )12/276انظر: العزيز للرافعي )(  3)

 (.4/46للهيتمي )
: هي ادعاء علم الغيب، والكاهن: ال ي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مسححححححححححححتقبل الكهانة(  4)

(، تاا العروس 13/363الزمان ويدعي معرفة األسححححححححححححححرار. انظر: لسححححححححححححححان العرب البن منظور )
(، األلفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد 13، النبوات البن تيمية )(12-36/11للزبيدي )
 .(42٩-421الربوبية )

نجيم: ، والت: النظر في النجوم لحسححححححححاب مواقيتها وسححححححححيرها واسححححححححتطاع أحوال الكونالتنجيم(  5)
. انظر: لسححححححححححححححححان العرب البن منظور اإلسححححححححححححححتححدالل بححأحوال الفلححك على الحوادث األرضححححححححححححححيححة

األلفاظ  (،4/627، الفتاوى الكبرى البن تيمية )(2/٩25(، المعجم الوسحححححححيط )12/572)
 .(422والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية )

: هي الشححعوذة، وهي السححرعة والخفة في كل أمر، وهي خفة في اليد وأخ  كالسحححر الشححعب ة(  6)
وي ر يري الشحححححححيء بغير ما عليه أصحححححححله في رأي العين؛ ورجل مشحححححححعوذ. انظر: ته يب اللغة لله

 (.٩/426(، تاا العروس للزبيدي )3/4٩5(، لسان العرب البن منظور )1/251)
سححححححححر العين العيافة بك: زجر الطير، والعائف: المتكهن بالطير أو اليرها، واصححححححححطاحاً: العيافة(  7)

اتهححا وممرهححا كمححا يتفححاءل وهي زجر الطير، والتفححاؤل، واالعتبححار في ذلححك بححأسححححححححححححححمححائهححا وأصححححححححححححححو 
بحححالعقحححاب على العقحححاب، وبحححالهحححدهحححد على الهحححدى، والفرق بينهحححا وبين الطيرة، أنَّ الطيرة هي 

(، تيسححححححححير العزيز 142(، القاموس المحيط )2/442) المصححححححححباح المنيرالتشححححححححاؤم بها. انظر: 
(، عون المعبود شحححححححححححرح سحححححححححححنن أبي داود للعظيم 1/342الحميد لسحححححححححححليمان بن عبد الوهاب )

 (.12/423أبادي )
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 .(2) وعلى فَاِعل ذلك التوبة منه"(1)والطَِّيرة

 .(3)الشرط الثالث: أال تَ َتَضْمن جراً وال دفعاً 
: ابهااك عن التهمة  وأنَّ من أسبسيأتي في الشهادات أنَّ من َشْرِط الشاهد  االنفك

 .(5()4)أن َيُجرَّ بالشهادة نفعاً إلى نَفِسه  أو َيدَفع عنها ُضراً 
أن َيشَهد ِبُجرِح ُمَورِّثه: فإذا ادََّعى َزيٌد على َعمرٍو أَنَّه  :رَّةفمن الشهادة الجا

  وإن لم َيُكن واحٌد (6)َجَرحه  وَشِهَد لزيٍد َوارِثُة  فإن كان أصالً أو فرعاً  لم تـُْقَبل شهادته
 نفعاً رَّ منهما  فإن َشِهَد بعد االندمال  قُِبَلت شهادته  وإن َشِهد قَبَله  لم تُقَبل؛ ألنَّه َيجُ 

  ولو َشِهَد بماٍل آخر لمَورِثه المريض مرض الموت  قُِبَل على أظهر الوجهين (7)إلى نفسه

                                  
: التطير التشحححححاؤم، وأصحححححله الشحححححيء المكروه من قول، أو فعل، أو مرئي، وكانوا يتطيرون الطيرة(  1)

بالسححححححححححوانح، والبوارح، فينفرون الظباء والطيور، فان أخ ت ذات اليمين تبركوا به، ومضححححححححححوا في 
الشحححححمال رجعوا عن سحححححفرهم وحاجتهم، وتشحححححاءموا بها،  سحححححفرهم وحوائجهم، وإن أخ ت ذات

فنفى الشححححرع ذلك وأبطله ونهى عنه، وقيل: الطيرة بأن يكون قد فعل أمراً متوكاً على الله، أو 
ترك األمر ييعزم عليحه، فيسححححححححححححححم  كلمحة مكروهة مثل ما يتم، أو ما يفلح، ونحو ذلك فيتطير، و 

المنهاا  ،(2/312المصباح المنير )، (1٩4) مختار الصحاح للرازيفه ا منهي عنه. انظر: 
 .(23/67جموع الفتاوى البن تيمية )م ،(14/211شرح صحيح مسلم للنووي )

(، مغني ٩/35(، النجم الوهاا للدميري )376-6/375انظر: روضححححححححححححححة الطحالبين للنووي )(  2)
 (.4/155المحتاا للشربيني )

 (.2/161الي )(، الوجيز للغز 6/42٩انظر: الوسيط للغزالي )(  3)
 /ب(.231انظر: مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسخة المكتبة الوطنية )(  4)
 (.11/51انظر: العزيز للرافعي )(  5)
(، روضحححححححححححححححححة 11/51(، العزيز للرافعي )116-17/115انظر: نهححححايححححة المطلححححب للجويني ) ( 6)

 (.4/117(، تحفة المحتاا للهيتمي )6/453الطالبين للنووي )
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 11/51(، العزيز للرافعي )13/13نظر: الحححاوي للمححاوردي )ا(  7)

 (.4/117(، تحفة المحتاا للهيتمي )4٩7(، منهاا الطالبين للنووي )6/453)
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 .(1)عند األكثرين
عن ِإرثِه؛ كما لو  (2)ما إذا َشِهَد اثنان  لمدَِّعي ِجرَاَحٍة  وُهَما محجوبان ومنها:

   َفَطريقان:ين  فإن مات االبُن واألخُ َشِهَد َأَخَواُه وله ابٌن  أو َعماه وله أٌخ  ثم صارا َوارِثَ 
: "أنَّ َموت الحاجب  إن كان قَبَل َقَضاء وهو َنصُّه في المختصر أصحهما:

  ِبِخاَلف طريان الجنون واإلغماء على (3)القاضي بشهادتهما  لم يـََقِض على المذهب"
 .(4)المذهب

فيه قولين: أحدهما: هذا  وثانيهما: أنَّ االعتبار ِبَحالة الشهادة  وال  وثانيهما: أنَّ 
 .(5)أَثَر ِلَما طرأ

وهما ُمَخرََّجان على أنَّ االعتبار في اإلقرار للوارث  بحالة االقرار أو بحالة 
 (6)الموت؟

واه  ثم خَ ولو َشِهَد َوارِثَان على ُجرِْح المَورِّث  ثم َتَجدد َحاِجٌب  كما لو َشِهَد أَ 
  ومنهم من ذكر فيها الطريقة (7)َتَجدد له ابٌن  َفظَاِهر المذهب أنَّ الُجرَح ال يَثُبت

                                  
(، العزيز للرافعي 6/42٩(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )17/116انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  1)

 (.4/117(، تحفة المحتاا للهيتمي )6/453(، روضة الطالبين للنووي )11/51)
: لغًة المن ، واصحححححححطاحاً: من  من قام به سحححححححبب اإلرث بالكلية أو من أوفر حظيه. الحجب(  2)

(، مغني المحتحححححاا 2/6(، فتح الوهحححححاب لألنصحححححححححححححححححححاري )32٩انظر: تحرير ألفحححححاظ التنبيحححححه )
(3/11.) 

 (.335المزني ) انظر: مختصر(  3)
 (.223انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد القيوم حميد الله )(  4)
(، روضححححححححة 5٩-11/51(، العزيز للرافعي )117-17/116انظر: نهاية المطلب للجويني )(  5)

 (.٩/36(، النجم الوهاا للدميري )6/453الطالبين للنووي )
( النجم الوهححاا 3/545ححال الموت. انظر: روضحححححححححححححححة الطحالبين للنووي )المعتمحد: االعتبحار ب(  6)

 (.11/5٩(، وانظر: العزيز للرافعي )5/15للدميري )
(، أسححححححححححححححنى المطالب لألنصححححححححححححححاري 6/453وهو المعتمد. انظر: روضححححححححححححححة الطالبين للنووي )(  7)

(4/126.) 
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 .(2)  ولم يرتضيها اإلمام في الصورتين(1)الثانية
فإن قُلنا بالمذهب: أنَّها ال تـُْقَبل  وأَعاَد الشهادة بعد الَحْجِب في حياة المجروح  

 .(4)  وزعم اإلمام االتفاق عليه(3)عاً فالمشهور: أنَّها ال تـُْقَبل قط
 وقيل: في قبولها الوجهان فيما إذا أعادها بعد البـُْرء  فإن فيه وجهين: 

 .(6)تـُْقَبل (5)/ال أصحهما:
وهما كالوجهين  فيما إذا َشِهَد السيد لمَكاتَِبه ِبَماٍل  فـَُردت شهادته  ثم أََعاَدها 

 .(7)رون منها القبولبعد العتق  هل تُقبل؟ واختار ابن أبي عص
شَهد أن تقوم البينُة على الَقتِل الخطأ  فـَيَ  وأمَّا الشهادة الدافعة للضرر، فمنها:

لة للدية  ِبِفسِق بَينِة القتل  فال تـُْقِبل شهادتهما  .(1)اثنان من العاقلة المَتَحمِّ
  وَنصَّ (٩) تـُْقِبلالفلو كان َشاِهدا الفسق من فـَُقرَاِء العاقلة  فالَنصُّ أنَّ َشَهادتـُُهما 

فيهما فيما إذا كانا من األباعد  وفي عدد األقربين وفاٌء بالواجب  على أن َشَهادتـُُهما 

                                  
 (.6/453الطالبين )(، روضة 11/5٩(، العزيز للرافعي )13/14انظر: الحاوي للماوردي )(  1)
 (.17/117انظر: نهاية المطلب للجويني ) ( 2)
(، الته يب للبغوي 6/42٩(، الوسحححححححححيط للغزالي )17/111انظر: نهاية المطلب للجويني )(  3)

(7/25٩.) 
 (.17/111انظر: نهاية المطلب للجويني )(  4)
 ./ب(88)نهاية اللوحة (  5)
 (.15-13/14انظر: الحاوي للماوردي )(  6)
 (.225انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد القيوم حميد الله )(  7)
(، العزيز للرافعي 13/15(، الحححاوي للمححاوردي )17/111انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  8)

 (.6/453(، روضة الطالبين للنووي )11/5٩)
(، العزيز للرافعي 7/262غوي )(، وانظر: التهحححححح يححححححب للب335انظر: مختصححححححححححححححر المزني )(  9)

 (.6/453(، روضة الطالبين للنووي )11/5٩)
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 .(1)تـُْقَبل
 طريقان:ولألصحاب 

 .(2)تـَْقرِيُر النصين وأظهرهما:أحدهما: إثبات َقولين فيهما  
 (3)ينة القتل"ب قال الرافعي: "وشهادُة العاقلة بتزكية بينة الجرح  كشهادتهم بفسق

 انتهى.
 .(4)ويقتضي هذا: أن ال ُتسِمع تزكية اإلنسان لمن شهد على عدوه بحق

  

                                  
(، 11٩-17/111(، وانظر: نهححححايححححة المطلححححب للجويني )335انظر: مختصححححححححححححححر المزني )(  1)

 (.11/5٩(، العزيز للرافعي )7/262الته يب للبغوي )
، العزيز (261-7/262(، التهححح يحححب للبغوي )17/11٩انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )(  2)

(، النجم الوهححححححاا للححححححدميري 6/453(، روضحححححححححححححححححححة الطححححححالبين للنووي )62-11/5٩للرافعي )
(٩/37.) 

 (.11/62انظر: العزيز للرافعي )(  3)
 (.227انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد القيوم حميد الله )(  4)
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 .(1)الشرط الرابع: َأن َتسَلَم الشهادُة عن التكاُذب

 وفيه مسائل:
  األولى: قال الشافعي رضي الله عنه: "ولو َشِهَدا على رَُجَلين أَن َُّهما قَ َتالهُ 

اأَلَولَين أَنَـُّهَما قـََتاله  وكانت َشهادُتهما في َمَقاٍم واحد  وشهد آخران على الشاهدين 
فإن َصدَّقـَُهما وليُّ الدم معاً  َبطَلت الشهادة  وإن َصدََّق اللذين شهدا أوالً  قُِبَلت 
َشهادتُهما  وُجِعَل اآلخرين دافعين لشهادتهما  وإن َصدََّق اللذين شهدا آخراً  بطلت 

 .(3()2)يدفعان بها ما َشِهَد ]به عليهما["َشهادتُهما؛ ألنَّهما 
وصورة المسألة ُمشِكل  فِإنَّ الشهادة ال ُتسَمع إال بعد َدعَوى  والدَّعوى تـََتوقف 

فأجاب  (4)على تعيين المدََّعى عليه  فكيف ُيْسَأل المدَِّعي بعد شهادة الفريقين؟
 األصحاُب بَأجوِبٍَة:

ال الماوردي والجمهور: ُصوَرتـَُها: ما إذا ألبي اسحاق وابن أبي هريرة  ق أحدها:
 ُوِجَدت الشهادة دون الدََّعوى  وهي ُتْسَمع دونها في الَقتل خاصة  لوجهين:

أحدهما: أَنَّها من حقوق المقتول  تـُْقَضى منها ديونه  وتـُنَـفَُّذ وصاياه  فجاز 
 للَحاِكم أن يـَُنوب عنه في َسَماع الشهادة قـَْبَل َدعوى َوَرثَِته.

 .(5)وثانيهما: َتغِليظ حكم الدماء
قال الماوردي: "وعلى هذا ال َيْسَمُعها في ديون حٍي وال ميت  وعلى األول يجيء 

                                  
 (.6/42٩انظر: الوسيط للغزالي )(  1)
 (.335تين ]عليه بهما[، والمثبا من مختصر المزني )في النسخ(  2)
 (.335-334انظر: مختصر المزني )(  3)
(، النجم الوهاا للدميري 6/454(، روضحححححححة الطالبين للنووي )11/62انظر: العزيز للرافعي )(  4)

(٩/37.) 
فعة، (، المطلب العالي البن الر 61-11/62(، العزيز للرافعي )13/76الحاوي للماوردي )(  5)

 (.211رسالة علمية بتحقيق عبد القيوم حميد الله )
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 .(1)أن يسمعها في ديون الميت"
َأنَّ ُصوَرَتها: ما إذا كان وليُّ الدم صغيراً أو مجنوناً  فـََتُجوز الشهادة لهما  الثاني:

  واختلف هؤالء في َأنَّ ذلك َيخَتُص (2)بِّرَاِن عن أَنُفِسِهماقـَْبَل الدعوى؛ ألنَّهما ال يـُعَ 
 بالقتل؛ لِعَظم خطره  أو َيْجرِي فيه وفي غيره من الدماء وسائر األموال؟

َأنَّ ُصورََتها: ما إذا لم يَعَلم الوليُّ القاتل  والسَّماُع قـَْبَل الدعوى مسموعٌة  الثالث:
   وهذه كلها ضعيفة.(3)حينئذٍ 

تـَُتصور مع التفريع على الصحيح  أنَّ الشهادة ال ُتْسَمع اال بعد  (4)/أَنَّها بع:والرا
الدَّعوى مطلقاً  فيما إذا ادََّعى اثنين  وَشِهَد بذلك َشاِهَدان  فـََباَدر المشهوُد عليهما  

َهًة  فَـ  رَاِجُع يُـ وَشِهَدا على الشاهَدين بأَنَّهما القاتالن  وذلك يُوِجُب للَحاِكم رِيَبًة وُشبـْ
 .(6()5)الوليَّ  ويسأله احتياطاً 

 أَنَّها تـَُتصور أيضاً  تفريعًا على الصحيح  فيما إذا وكََّل وكيَلين ِبطَلب الخامس:
  (7)الدم  فادََّعى َأَحُدهما على اثنين  واآلخر على آَخَرين  َفَشِهد كلُّ اثنين على اآلَخَرين

                                  
 (.13/76انظر: الحاوي للماوردي )(  1)
(، روضححة الطالبين للنووي 61-11/62(، العزيز للرافعي )13/75انظر: الحاوي للماوردي )(  2)

 (.211(، المطلب العالي البن الرفعة )6/454)
(، العزيز للرافعي 17/123المطلححب للجويني )(، نهححايححة 13/76انظر: الحححاوي للمححاوردي )(  3)

 (.6/454(، روضة الطالبين للنووي )11/61)
 ./أ(89)نهاية اللوحة (  4)
(، ٩/37(، النجم الوهاا للدميري )6/454وهو المعتمد. انظر: روضحححححححححححة الطالبين للنووي )(  5)

 (.4/157مغني المحتاا للشربيني )
(، روضحححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 11/61العزيز للرافعي )(، 13/313انظر: البيححححان للعمراني )(  6)

 (.4/127(، أسنى المطالب لألنصاري )٩/37(، النجم الوهاا للدميري )6/454)
(، روضحححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 11/61(، العزيز للرافعي )13/314انظر: البيححححان للعمراني )(  7)

 (.٩/31(، النجم الوهاا للدميري )6/454)
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  وفيه خالف (1)اَصمة خصمان  وإن لم يعينهموهو أيضاً ُمَفرٌع على ِصحة التوكيل لمخَ 
 .(2)َتقدَّم

 ويتلخص منه: أنَّ في قبول شهادة الِحْسَبة في ُحقوق اآلدميين  أوجه:
أنَّها ال تـُْقَبل ُمطلقاً  وثانيها: تـُْقَبل مطلقاً في القصاص والمال  وثالثها:  أصحها:

يرهما  مجنون والصبي دون غتـُْقَبل في القصاص خاصة  ورابعها: تـُْقَبل في َحقَّ ال
وخامسها: إن لم يعلم به ُمسَتِحقه قُِبَلت  وإن َعِلَم به فال  وفيها قول: أنَّها تـُْقَبل في 

 القصاص والدية المتعلقة به.
قال أبو محمد: "والخالف في قبول شهادة الِحْسَبة  َقريٌب من الخالف في انتزاع 

 .(3)ة"المغصوب من الغاصب من غير نيابة وال والي
 فإن قـُْلَنا: تُقبل  َفَحضرا معه إلى مجلس القاضي  َفَشِهَد اثنان على آَخَرين بالقتل 

 فثالثة أوجه:وشهد اآلخران عليهما به  
 تـَُردُّ الشهادتان  وهو قريٌب من قول التساقط عند التعارض. أحدها:
ديقه بمنزلة ا  وتصأَنَّا نُراِجع صاحب الحق  وُيْحَكم ِبَشهادة من َصدقـَُهموالثاني: 

 البينة المَرِجَحة  على القول بأنَّ االعتماد على البينة واليد مرجحة.
 .(5)ا معاً ت  وال يجيء هذا فيما إذا شهد(4)الثالث: تـُْقبل األولى دون الثانية

                                  
قال وكلتك في مخاصححححمة خصححححماي وأطلق، صحححححة التوكيل. انظر: روضححححة  المعتمد: فيما إذا(  1)

(، وانظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسححححححححححححححالة علمية بتحقيق عبد 3/4٩5الطحالبين للنووي )
 (.٩/31(، النجم الوهاا للدميري )212القيوم حميد الله )

 أ(./161) 4انظر: مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسخة المتحف، م(  2)
 (.17/123انظر: نهاية المطلب للجويني )(  3)
(، العزيز للرافعي 6/412(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )17/124انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  4)

 (.6/455(، روضة الطالبين للنووي )11/62)
 (.216انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد القيوم حميد الله )(  5)
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وإن قُلنا: ال تـُْقِبل شهادة الحسبة  فإن كانا َشِهَدا ِحْسَبًة  فحضر الوليُّ وادََّعى ما 
َفُعه الشهادة المتقدمة  فلو أََعادها  ففي قبولها َشِهَد   الثة أوجه:ثبه اأَلوالن  لم تـَنـْ

  ثالثها: إن تابا (3)  ]ثانيها: أَنَّها ال تـُْقَبل[(2()1)أظهرها عند الغزالي: ]أَنَّها تـُْقَبل[
 .(4)عن المبادرِة  قُِبَلت  وإال فال

  فإن كان قد ادََّعى على (5)وإن كانت باستشهاده بعد الدعَوى: فإن كانت منه
اثنين وَشِهَد به شاهدان  َفَشِهد المدَِّعَيان  وَشِهَدا على الَشاهَدين  كما َمرَّ في الوجه 

  فإن استمر على الدَّعوى األولى وتصديق اأَلَولَين  فهو ُمكذِّب لآَلَخرَين  فال (6)الرابع
اآَلَخَرين أو َصدَقهم  (1)/  وإن َصدَّق(7)تـُْقَبل شهادتهما؛ ألنَّهما دافعان ومبادران وعدوان

 .(٩)جميعاً  َبطلت الدَّعوى والشهادتان
 وإن كانت الدعوى من وكيله  نظر:

فإن كان غير الذين ادََّعى عليهما الوكيل  فادََّعى وأَقَام الشَّاهَدين  فشهد المدََّعى 
ت القتل عليهما  َولَين  ثـَبَ عليهما على الَشاِهَدين  فإن استمر الوكيل على الدَّعوى على األَ 

وإن صدقهم جميعاً أو صدق اآَلَخَرين  انعزل عن الوكالة  ولم يـَُؤاَخذ الموكل بإقراره في 
                                  

 (.2/741في النسختين ]أنها ال تقبل[، والمثبا من البسيط للغزالي )(  1)
 (.2/741انظر: البسيط للغزالي، رسالة علمية بتحقيق عبد الرحمن القحطاني )(  2)
 (.6/412ساقٌط في النسختين، والمثبا من الوسيط للغزالي )(  3)
(، الوسحححححححححيط 2/741ي )(، البسحححححححححيط للغزال126-17/124انظر: نهاية المطلب للجويني )(  4)

 (.6/412للغزالي )
 أي: الدعوى.(  5)
 (.43٩) صفحةانظر: (  6)
(، البسحححححححححححيط للغزالي، رسححححححححححححالة علمية بتحقيق عبد 17/126انظر: نهاية المطلب للجويني )(  7)

 (.11/61(، العزيز للرافعي )7/254(، الته يب للبغوي )2/74٩الرحمن القحطاني )
 ./ب(89)نهاية اللوحة   (8)
(، البسحححححححححيط 6/412(، الوسحححححححححيط للغزالي )127-17/126انظر: نهاية المطلب للجويني )(  9)

 (.11/61(، العزيز للرافعي )2/74٩للغزالي )
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 .(1)إبطال الدَّعوى
وإن لم يعين الموكِّل من يدَِّعي عليه  بل وكََّله في الدَّعوى بحقوقه  أو قال: "ثأري 

  (2)هما"  ففي صحة هذا التوكيل  وجهان تقدماعند اثنين من هؤالء الجماعة  فادَِّع علي
 .(3)قال القاضي والبغوي: "والذي عليه عمل القضاة صحته"

فإن صححناه  فعين الوكيل اثنين وادََّعى عليهما بالقتل  وأَقام به َشاهَدين  َفَشهَدا 
 على الَشاهَدين به  فإن استمر الوكيل على تصديق األولَين  ثبت القتل على المشهود
عليهما  وإن َصدََّق اآَلَخرَين أو َصدَّقهم جميعاً  انعزل عن الوكالة  وال يُؤاَخذ الموكِّل 

 .(4)بإقراره
  

                                  
(، العزيز 7/254(، التهححح يحححب للبغوي )121-17/127انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )(  1)

 (.455-6/454)(، روضة الطالبين للنووي 11/61للرافعي )
(، وانظر: الته يب للبغوي 4/127المعتمد: صححححححححته. انظر: أسحححححححنى المطالب لألنصحححححححاري )(  2)

 (.6/455(، روضة الطالبين للنووي )11/61(، العزيز للرافعي )7/254)
 (.21٩) (، المطلب العالي البن الرفعة7/542انظر: الته يب للبغوي )(  3)
(، روضحححححححة الطالبين للنووي 62-11/61، العزيز للرافعي )(7/254انظر: الته يب للبغوي )(  4)

(6/455.) 



 دراسةً وتحقيقًا....... هـ(727الجواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي )ت:

 

443 

َرين  فله القتل على اآَلَخرَين  وإن صدَّق اآَلخَ َق الموَكُِّل اأَلَولَين  ثبت ثم إن َصدَّ 
 .(1)أن يدَِّعي على اأَلولَين إذا لم يتقدم منه ما يـَُناِقض ذلك

 (2)وهل تُقَبل شهادة اآَلَخَرين له؟
فإن قُلنا:  (3)قال اإلمام والغزالي: "ينبني على أنَّ شهادة المَباِدر  هل ُتسَمع؟

ُتسَمع  فإذا وقعت في صورة الدفع  هل ُتسَمع؟ فإن قلنا: ُتسَمع  قُِبَلت شهادتهما  وإن 
ن تَبُطل بعلة ل بعلة الدفع  ولكقلنا: ال ُتسَمع  بطلت ألنَّهما دافعان  وإن قُلنا: ال تَبطُ 

المبادرة  فلو استعاد شهادتها  انبنى قبولها على أنَّ الشهادة المعادة بعد الرد من أجل 
 .(4)المبادرة  هل ُتسَمع؟"

وفي هذا نظر  فإنَّا ال نعلم أحداً  قال أنَّ المبادرة تُبِطل الشهادة  وال يُبِطلها 
ة  لكن ع  ُمَفرٌَّع على القول بقبول شهادة الِحسبَ الدفع  بل الخالف في بطالنها بالدف

قد يُقال: إذا لم ُتسَمع شهادة الحسبة  فال يُتَصور الدفع هنا إذا َصدَّق الموكل لآلَخَرين؛ 
ألنَّ شهادتهما األولى مردودة للمبادرة  فليست بدافعة  فإذا أُعيدت بعد الدعوى  

لشهادة على اأَلولَين  ويَبَقى النظر إلى أنَّ افليست بدافعة؛ أَلنَّ الدافَع دعوى الموكل 

                                  
(، روضة الطالبين للنووي 11/62(، العزيز للرافعي )255-7/254انظر: الته يب للبغوي )(  1)

 (.4/127(، أسنى المطالب لألنصاري )6/455)
(، 6/455ين للنووي )(، روضحححة الطالب11/62المعتمد: أنَّها ال تُقَبل. انظر: العزيز للرافعي )(  2)

 (.  4/127أسنى المطالب لألنصاري )
(، تحفة 4/512المعتمد: أنَّ شححححححهادة المبادر ال تسححححححم . انظر: مغني المحتاا للشححححححربيني )(  3)

 (.4/522المحتاا للشربيني )
 (.752-2/74٩(، البسيط للغزالي )121-17/127انظر: نهاية المطلب للجويني )(  4)
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 (2()1)المردودة للمبادرة  هل ُتسَمع معادة أو ال؟
والذي أورده القاضي والرافعي: "أنَّ شهادتهما ال ُتسَمع للتهمة بالدفع والمبادرة 

 .(3)والعداوة"
ه  ولم يعين لوكذا الُحْكم فيما  لو وكَّل الوليُّ وكيلين مستقلين في الدَّعوى بدم قتي

بذلك  (4)/اثنين أنَّهما قتاله  وَشِهَد لهالمدََّعى عليه  وصححناه  فادََّعى أحدهما على 
َشاِهَدان  وادََّعى الوكيل اآلخر على الشَّاِهَدين أنَّهما قَتاله  فَدعَواه مسموعة  كما لو 

ا حضر الموكِّل في هذه   ثم إذ(5)َحَضر ُموِكله  وأقام اللذين َشِهَد عليهما أواًل َشاِهَدين
الصورة  لم يحتج إلى استئناف الدَّعوى على أحدهما  ولو َصدََّق الموكِّل الكل  كان له 
أن يدََّعي على الكل  بخالف ما إذا كان هو المدَِّعي  فإنَّه إذا َصدَّق الكل  لم يكن 

 .(6)كما مرعوى على أحد الخصمين  له الدَّ 
ا بالقتل  على آخر أو اثنين أو جماعة  غير ولو شهد الرجالن المشهود عليهم

الَشاهَدين بالقتل  فالحكم كما تقدم  فالنَّظر في أنَّ الشهادة وقعت بعد َتقدُّم الدَّعوى 
 .(7)أو قبله  وفي تصديق الولي الصنفين أو أحدهما كما مر

ن  كان يولو كان المدَِّعي وكيل الولي  ولم يكن الوليُّ َعيَّن أحداً  ثم صدَّق اآلخرَ 

                                  
شحححححححهادة المردودة للمبادرة إذا أعيدت في نفس المجلس أو في مجلس آخر، المعتمد: أنَّ ال(  1)

(، 4/354(، أسنى المطالب لألنصاري )7/3٩4أنَّها ُتسحم . انظر: روضة الطالبين للنووي )
 (.4/522تحفة المحتاا للهيتمي )

 (.222قاله ابن الرفعة. انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  2)
 (.222(، المطلب العالي البن الرفعة )11/62رافعي )انظر: العزيز لل(  3)
 ./أ(91)نهاية اللوحة (  4)
 (.222(، المطلب العالي البن الرفعة )11/61انظر: العزيز للرافعي )(  5)
 (.221-222انظر: المطلب العالي البن الرفعة ) ( 6)
(، العزيز 7/525(، التهححح يحححب للبغوي )12٩-17/121انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )(  7)

 (.456-6/455(، روضة الطالبين للنووي )11/62للرافعي )
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 .(1)له أن يدَِّعَي على األولَين  وال تُقَبل شهادُة اآلخَرين؛ ألنَّهما ُمتـََّهمان
وقال الصيدالني: "ُيحتمل أن ال َيُكونا ُمتـََّهمين  ألَنَـُّهَما ربَّما َصَدقا  وال عداوة 

 .(2)هنا"
ولو شهد رجالن على رجلين  بالقتل على الصورة المتقدمة  فشهد أجنبيان على 
الشاهدين؛ بأنَّهما القاتالن  عاد فيه التفصيل المتقدم  فإن كان الوليُّ ادََّعى بنفسه  
وكذَّب األجنبيين  بطلت شهادتهما  وإن صدَّقهما أو صدَّق الجميع  بطلت 

 .(3)الشهادتان
وإن كان المدَِّعي الوكيل  ولم يعين الموكِّل أحداً  والوكيل ادََّعى على اأَلولَين  

يان ليسا دافعين  لكنهما مبادران  فلو ادََّعى عليهما  وَجاءَ باأَلجنبيين َشاهَدين  فاألجنب
 .(5()4)ففي قبولها الخالف في قبول الشهادة المعادة بعد المبادرة

قال البغوي: "إن أعادها في مجلٍس آخر  قُِبَلت  وإن أعادها في ذلك المجلس  
 .(6)فوجهان"

  

                                  
(، العزيز للرافعي 7/255(، التهححح يحححب للبغوي )17/12٩انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )(  1)

 (.6/456(، روضة الطالبين للنووي )11/62)
 (.222(، المطلب العالي البن الرفعة )63-11/62انظر: العزيز للرافعي )(  2)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين 11/63(، العزيز للرافعي )17/12٩انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )  (3)

 (.6/456للنووي )
 والمعتمد: كما مر أنَّها تقبل.(  4)
(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 11/63(، العزيز للرافعي )7/255انظر: التهححح يحححب للبغوي )(  5)

(6/456.) 
 (.7/255انظر: الته يب للبغوي )(  6)



 دراسةً وتحقيقًا....... هـ(727الجواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي )ت:

 

446 

 فرع 

ليهما أو   ثم َشِهَد المشهود عألفاً، وَشِهَد له به َشاهَدانلو ادََّعى على اثنين 
ه أجنبيان بأنَّ للمدَِّعي على الشاهَدين ألفاً  َفَصدََّق المدَِّعي اآَلخَرين أيضاً  لم تبُطل دعوا

األوَلى؛ لَجَواز اجتماع األلَفيِن عليهما  وشهادة اآَلخَرين على اأَلولَين  شهادٌة قبل 
 .(1)هادالدعَوى واالستش

قال البغوي: "فلو ادََّعى به في مجلٍس آخر  وَشِهَدا به  قُِبَلت شهادتهما  وإن 
 .(3()2)ادََّعى به في ذلك المجلس  فوجهان"

  

                                  
(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 11/63(، العزيز للرافعي )7/255انظر: التهححح يحححب للبغوي ) ( 1)

 (.4/127(، أسنى المطالب لألنصاري )6/456)
المعتمد: تُقبل شحححححهادتهما وإن شحححححهدا في مجلس واحد. انظر: أسحححححنى المطالب لألنصحححححاري (  2)

(4/127.) 
 (.7/255انظر: الته يب للبغوي )(  3)
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أو أَقرَّ به    المسألة الثانية: إذا َشِهَد بعض الورثة بعفو بعضهم عن القصاص
مردودة  وسواء َعيََّن  (1)و يميٍن[َسَقط القصاص  سواء ثـََبت القصاص ببينٍة  أو إقراٍر  ]أ

 .(2)العافي أو ال  وسواٌء كان عدالً أو فاسقاً 
الدية  فله ِحصَته منها  وإن كان عفا مطلقاً وأَقرَّ  (3)ثم العافي: إن كان َعفا ]على[

العفو المطَلق هل  (4)/بذلك  ففي وجوب ِحصِته من الدية  القوالن المشهوران في أنَ 
 (6()5)ضيها؟تيق

لو قال أحد الورثة: عفا بعضهم عن الدية مع القصاص أو عفا عنها  وقد ثـََبت و 
العفو عن القصاص بطريقة  فإن كان عدالً وَعيَّن العافي  فيشهد بذلك ويحلف الجاني 

 .(7)معه  وَيسُقط حقه من الدية  وكذا الُحكم لو َشِهَد بذلك رجٌل وامرأتان من الورثة
ع شهادة أحد الورثة  قال في المختصر: "حلف وفي كيفيِة تحليف الجاني م

 .(1)القاتل مع شهادته  لقد عفا عن القصاص والمال"
هور  بأنَّ القصاص َيسُقط بقول الشاهد  فليكِف أن َيذُكر في م]واستشكله الج

                                  
 (.ساقٌط في )ز(  1)
(، العزيز 115-17/114(، نهححايححة المطلححب للجويني )13/12انظر: الحححاوي للمححاوردي )(  2)

 (.٩/31(، النجم الوهاا للدميري )6/456(، روضة الطالبين للنووي )11/63للرافعي )
 في )ز(: ]عن[.(  3)
 ./ب(91)نهاية اللوحة (  4)
(، النجم 6/261روضة الطالبين للنووي )المعتمد: أنَّ العفو المطلق ال يقتضي الدية. انظر: (  5)

 (.4/52(، تحفة المحتاا للهيتمي )1/441الوهاا للدميري )
(، روضة الطالبين للنووي 11/63(، العزيز للرافعي )251-7/257انظر: الته يب للبغوي )(  6)

 (.٩/31(، النجم الوهاا للدميري )6/456-457)
(، العزيز للرافعي 7/251تهحححح يححححب للبغوي )(، ال13-13/12انظر: الحححححاوي للمححححاوردي )(  7)

 (.6/457(، روضة الطالبين للنووي )11/63-64)
 (.335انظر: مختصر المزني )(  8)
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 .(2)  وقيل: أنَّه َنصَّ عليه في األم كذلك(1)يمينه  أنَّه عفا عن الدية
 واختلفوا في جوابه:

 .(4)متعلق بالشهادِة ال باليمين (3)قوله: "لقد عفا عن القصاص والمال"[فقيل: 
وقيل: المراد ما إذا ادََّعى المدَِّعي العفو عنهما  فأجاب بأَنَّه ما عفا عنهما  

 .(5)فيحلف بحسب الجواب  ولو اقتصر على أنَّه ما عفا عن الدية  كَفاهُ 
 .(7)ادة والحلفالشه (6)[وافقلت]وقيل: ذََكر ذلك احتياطاً؛ 

وَأَخَذ بعضهم بظاهره  وقال: إذا قُلنا: ُموِجب العمد القوُد المحض  فال َيصح 
العفو عن الِّدية  حتى يَعفوا عن القصاص والدِّية جميعاً  فإذا حلف على العفو عن الدية 

 .(٩)صحيح (1)من غير تـََعرٍُّض للعفو عن القصاص  لم يكن حالفاً على ]عفٍو[
  ثم إن  (12)أحد الورثة بعفو بعضهم عن الدية فقط  لم َيسُقط القصاصولو َشِهَد 

                                  
(، المطلححب العححالي البن الرفعححة، رسحححححححححححححححالحة علميححة بتحقيق عبححد 11/64انظر: العزيز للرافعي )(  1)

 (.224القيوم حميد الله )
 (.7/36انظر: األم للشافعي )(  2)
 تكرر في ) (.(  3)
 (، المطلب العالي البن الرفعة11/64(، العزيز للرافعي )13/13انظر: الحاوي للماوردي )(  4)

(225.) 
(، العزيز للرافعي 13/315(، الحبحيحححححححان لحلحعمراني )13/13انحظحر: الحححححححححاوي لحلحمحححححححاوردي )(  5)

 (.225(، المطلب العالي البن الرفعة )11/64)
 (.11/64العزيز للرافعي ) هو الموافق للسياق.انظر: بافي النسختين ]لسواق[، والمث(  6)
 (.225(، المطلب العالي البن الرفعة )11/64انظر: العزيز للرافعي )(  7)
 ساقٌط في ) (.(  8)
 (.11/64(، العزيز للرافعي )13/315انظر: البيان للعمراني )(  9)
 (.225رفعة )(، المطلب العالي البن ال13/12انظر: الحاوي للماوردي )(  11)
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تُقبل شهادته  لم يُؤثر قوله شيئاً  وإن كان ممن تقبل شهادته   (1)كان الشاهد ممن ]ال[
ففي تأثير شهادته في العفو عن الدية وجهان من القولين  في أنَّ الواجب القود أو أحد 

 (2)األمرين؟
 ثر شيئاً  وعلى الثاني: تـُْقَبل  ويحلف القاتل معه على العفوفعلى األول: ال يؤ 

 .(3)عليها
ولو ادََّعى الجاني  على الَورثِة أو بعِضِهم  العفو عن القصاص  فأنكروا  ُصدُِّقوا 
 بِأَيمانهم  فإن نكلوا  َحَلف وثـََبت العفو بيمين الرد  وإن أقام بينة بالعفو  لم يُقَبل فيه

 .(4)بخالف العفو عن الدية إال شهادة رجلين 
ولم يـَُفرُِّقوا في َسماع شهادة الوارث  بعفو بعض الورثة عن الدية  بين أن َيُكون 

أم ال  وإن كانوا فـَرَُّقوا بينهم على وجه صححه بعضهم في  (5)مال القاتل ]يفي بها[
المشاركة  ر بشهادته عن نفسه ضر ذي لم ُيحَجر عليه؛ ألنَّه يدفع شهادة غرماء المفلس ال

 .(7)على الصحيح (6)/ل مجيئه هنا  وأن يكونوا اقتصرواويحتم

                                  
 ساقٌط في ) (.(  1)
ب العمد في النفس والطرف القود المحء. انظر: روضححححة الطالبين للنووي (  2) المعتمد: أنَّ ُموجب

 (.4/4٩(، تحفة المحتاا للهيتمي )442-1/43٩(، النجم الوهاا للدميري )6/25٩)
 (.522(، المطلب العالي البن الرفعة )13/12انظر: الحاوي للماوردي )(  3)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين 11/64(، العزيز للرافعي )17/115انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  4)

 (.6/457للنووي )
 (.225في النسختين ]ببيانها[، والمثبا من المطلب العالي البن الرفعة )(  5)
 ./أ(91)نهاية اللوحة (  6)
(، 225بد القيوم حميد الله )انظر: المطلحب العحالي البن الرفعحة، رسححححححححححححححالحة علميحة بتحقيق ع(  7)

 (.4/127أسنى المطالب لألنصاري م  حاشية الرملي )
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 المسألة الثالثة: وهي تشتمل على صور:
 (1)وةً د  في زمانه: كما لو قال أحدهما: "قـََتله غَ األولى: إذا اختلف َشاهَدا القتل

شهر أو يوم األحد أو في  (2)أو يوم السبت أو شهر صفر"  وقال اآلخر: "قَتَله عشيةً 
ربيع"  أو في مكانه: كما لو قال أحدهما: "قـََتله في البيت  أو في هذا الجانب ]منه  

اآلخر من  (3)أو في هذا البلد"  وقال اآلخر: "قـََتله في السوق  أو في هذا الجانب[
البيت  أو في ذلك البيت  أو ذلك البلد"  أو في اآللة: كما لو قال أحدهما: "قتله 

وقال اآلخر: "قتله بالرُّمح  أو بالعصا"  أو في هيئته: كما لو قال  بالسيف  أو بحجر" 
 .(4)أحدهما: "قتله بالحز"  وقال اآلخر: "بالقد"  لم يثبت القتل بشهادتهما

  لكن تـََقدَّم في (5)وكذا الحكم في كل ما يشهدان به ويختلفان فيه  من األفعال
 .(6)اإلقرار ما يقتضي مجيء قول بعيد هنا

 .(1()7)وت اللَّوث بشهادتهما قوالنوفي ثب

                                  
(، 6/2444) الصححححححححاح للجوهري: ما بين صححححححححاة الصحححححححبح وطلوع الشحححححححمس. انظر: الغدوة(  1)

 (.2/443) المصباح المنير
صحاح ال: من صحاة المغرب إلى العتمة، وقيل العشحي: آخر النهار. انظر: العشحي وأالعشحية (  2)

 (.4/322(، مقاييس اللغة البن فارس )6/2426) للجوهري
 ساقٌط في )ز(.(  3)
(، التهحححح يححححب 17/112(، نهححححايححححة المطلححححب للجويني )13/71انظر: الحححححاوي للمححححاوردي )(  4)

(، أسحححححححححححححنى 6/457(، روضحححححححححححححة الطالبين للنووي )11/65للرافعي ) (، العزيز7/257للبغوي )
 (.4/111(، تحفة المحتاا للهيتمي )4/127المطالب لألنصاري )

 (.6/457(، روضة الطالبين للنووي )11/65انظر: العزيز للرافعي )(  5)
 /أ(.217/ب( )216) 4انظر: مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسخة المتحف، م(  6)
(، تحفة المحتاا للهيتمي 6/457معتمد: أنَّه ليس بلوث. انظر: روضححححة الطالبين للنووي )ال(  7)

(4/111.) 
(، العزيز 112-17/111(، نهححايححة المطلححب للجويني )13/7٩انظر: الحححاوي للمححاوردي )(  8)

 (.6/457(، روضة الطالبين للنووي )11/65للرافعي )
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ولو َشِهَد ُكٌل منهما على إقراره بالقتل  في زماٍن أو مكاٍن أو بآلٍة أو على صفة  
واآلخر على إقراره بالقتل بخالف ذلك  كما لو شهد أحدهما على إقراره أنَّه قتله غدوًة  

 .(1)واآلخر على إقراره أنَّه قتله عشيًة  قُِبَلت شهادتهما
إن كان كل واحٍد من القتلين عمدًا يُوِجب القود أقدناه  وإن كان ال يوجب  ثم

لزمته الدية في ماله  وإن شهد أحدهما على إقراره بالعمد  واآلخر على إقراره بالخطأ  
روجع  فإن أقرَّ بالعمد  أقدناه  وإن أقرَّ بالخطأ  أحلفناه  فإن لم يُبيِّن جعلناه ناكالً  

 .(2)على العمد  ثَبت ُحكمه  وإن نكل حكمنا له بدية الخطأ في ماله فإن حلف الوليُّ 
ه في األم  وروى ابن الصباغ عن نصه  أنَّه قال: "لم أحكم  ورواه بعضهم عن َنصِّ
بهذه الشهادة؛ فإن األصحاب قالوا: معناه لم أحكم بها في الصفة  فأمَّا القتل فنحكم 

 .(3)به"
  

                                  
(، روضححة الطالبين للنووي 66-11/65للرافعي ) (، العزيز13/7٩انظر: الحاوي للماوردي )(  1)

 (.4/127(، أسنى المطالب لألنصاري )6/457)
(، المطلب العالي البن الرفعة، رسححححالة علمية بتحقيق عبد 13/7٩انظر: الحاوي للماوردي )(  2)

 (.221القيوم حميد الله )
 (.221انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  3)
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أقر  وَأقَام َشاهَدين، شهد أحدهما أنَّه قتله، واآلخر أنَّه الثانية: لو ادََّعى الَقتل،
  ثم إن كان المدََّعى قتالً عمداً  وأقسم (1)  لم يثبت القتل  وهو لوٌث يُثِبت القسامةبقتله

  (2)الولي  نثبت أحكام القسامة  وإن كان خطأ  حلف الولي مع أي الشاهدين شاء
 .(3)موالكالم في اتحاد اليمين وتعددها تقد

لكن إن حلف مع شاهد اإلقرار  كانت في مال الجاني  وإن حلف مع شاهد 
  وإن كان القتل عمداً  لكن ال يوجب قصاصاً  فهي في (4)القتل  كانت على العاقلة

 .(5)مال الجاني
الثالثة: لو ادََّعى قتاًل عمدًا، فشهد له شاهٌد على إقراره بالقتل العمد، وآخر 

ق    أو َشِهَد أحدهما بنفس القتل العمد  واآلخر بالقتل المطلالمطلقعلى إقراره بالقتل 
 .(7)القتل (6)ثبت ]أصل[

لم يُبين  وأَصرَّ على إنكار القتل  قال له الحاكم: إن  (1)/ثم ُيْسَأل عن صفته  فإن
 لم تُبين  َجعلُتك ناكاًل  وَرددُت اليمين على المدَِّعي  أَنَّك قَتلَت عمداً  وحكمت عليك

                                  
(، العزيز 17/112(، نهحححايحححة المطلحححب للجويني )12-13/7٩محححاوردي )انظر: الححححاوي لل(  1)

 (.6/457(، روضة الطالبين للنووي )11/66للرافعي )
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 11/66(، العزيز للرافعي )13/12انظر: الحححاوي للمححاوردي )(  2)

 (.121-4/127(، أسنى المطالب لألنصاري )6/457)
 (.3٩2) صفحةانظر: (  3)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 11/66(، العزيز للرافعي )13/12انظر: الحححاوي للمححاوردي )(  4)

 (.4/121(، أسنى المطالب لألنصاري )6/457)
 (.22٩(، المطلب العالي البن الرفعة )13/12انظر: الحاوي للماوردي )(  5)
 (.11/66للرافعي ) ساقٌط في النسختين، والمثبا من العزيز(  6)
(، التهحححح يححححب 17/112(، نهححححايححححة المطلححححب للجويني )13/77انظر: الحححححاوي للمححححاوردي )(  7)

 (.451-6/457(، روضة الطالبين للنووي )11/66(، العزيز للرافعي )7/256للبغوي )
 ./ب(91)نهاية اللوحة (  8)
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  فإن َحَلف المدَِّعي  َقَضى عليه بالقصاص  بيمينه ال بالشهادة  فإن َنَكل  (1)بالقصاص
 .(2)َقَضى عليه بدية الخطأ بالشهادة

: قتلُته عمداً  ُأجرَي عليه حكَمه  وإن قال: قتلُتُه خطأ  فالنصُّ أنَّه (3)وإن قال
 .(4)عه الجمهورفي ماله  وتب ُيصدَُّق في نفي العمدية  فَيحلُف عليها  وتكون دية الخطأ

 وقال المتولي: "في مطالبته بالدية قوالن ينبنيان على أصلين:
 .(5)أحدهما: أنَّ الدية َتِجُب على العاقلة ابتداًء أو تحمالً 

 .(6)والثاني: أن اختالف الصفة هل ُيْجَعل كاختالف الموصوف
ب على القاتل ابتداًء  وأنَّ   فإن قُلنا: َتج(7)وقد َتقدَّم في فصل الغرور في النكاح

الُخلف في الصفة ]ليس لالختالف في العين  فيطالبه بها  كما َنصَّ عليه  وإن قُلنا: 
كالُخلف في العين  لم يكن له   (1)َتِجُب على العاقلة ابتداًء  وأنَّ الُخلف في الصفة[

                                  
، أسححححححححححححححنى المطححالححب (6/451(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي )11/66انظر: العزيز للرافعي )(  1)

 (.4/121لألنصاري )
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي 11/66(، العزيز للرافعي )13/71انظر: الحححاوي للمححاوردي )(  2)

(6/451.) 
 أي: المدََّعى عليه.(  3)
(، 11/66(، العزيز للرافعي )7/256(، التهح يححب للبغوي )335انظر: مختصححححححححححححححر المزني )(  4)

 (.6/451روضة الطالبين للنووي )
المعتمححححد: أنَّهححححا تجححححب على الجححححاني والعححححاقلححححة تتحملهححححا. انظر: روضحححححححححححححححححة الطححححالبين للنووي (  5)

 (.4/٩2(، تحفة المحتاا للهيتمي )1/567(، النجم الوهاا للدميري )6/311)
المعتمححد: أنَّ الُخلف في الصححححححححححححححفححة ليس كححالُخلف في الموصححححححححححححححوف. انظر: مغني المحتححاا (  6)

 (.3/312اا للهيتمي )(، تحفة المحت3/274للشربيني )
 /أ(.4٩) 7انظر: مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسخة المتحف، م(  7)
 ساقٌط في ) (.(  8)
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 .(1)مطالبته بها"
ي ماله أنَّه خطأ  وجبت الدية فقال ابن الصباغ: ولو َصدََّق المدَِّعي الجاني على 

أيضاً  وهذا الظاهر على القول بسماع شهادة الحسبة في القصاص  أو بسماع الدَّعوى 
بالقتل مطلقاً  أمَّا إذا لم ُتسَمع شهادة الحسبة  ولم ُتسَمع الدَّعَوى إال مفصَّلة  فالبد 

عليه   إذا اعترف المدََّعىأن يكون المدَِّعي ادََّعى القتل العمد  وإال لم َيجُب القصاص 
وإذا كان ادََّعى العمد  فـَُيخرَّج على ما قاله المتولي  فإن قُلنا: له الطلب مع استمراره 
على دعواه  فههنا أولى  وإن قُلنا: ليس له الطلب  فيجوز أن ينبني هذا على أنَّه لو أقرَّ 

أنَّه ُيسلَّم  صح:األيه خالف  له َزيٌد بشيٍء فرده  ثم عاد وصدََّقه  هل ُيسلَّم إليه؟ وف
 إليه.

القاتل  (2)واستدرك اإلماُم على النصِّ واألصحاِب  وقال: "إنما َيُكون القوُل ]قول[
 .(3)في نفي العمدية  عند عدم اللَّوث  أمَّا عند وجوده  فـَُيقِسم المدَِّعي"

وث في أصل اللَّ قال الرافعي: "وُيشِبه أن َيُكون المراد  اللَّوث في العمدية  وإال ف
القتل حاصٌل بشهادة الشاهدين  وقد سبق ِذكُر الخالف في أنَّه لو َظَهر اللَّوُث في 

 انتهى. (4)أصل القتل دون كونه عمداً أو خطأ  هل تَثبُت القسامة؟ وهذا نازع إليه"
واللَّوث في العمد موجوٌد هنا  بشهادِة من َشِهَد به  وأجاب بعضهم عن هذا 

 .(5)االستدراك
 م عن البغوي: "أنَّه لو ادََّعى قتالً عمداً فأقر بالخطأ  ُصدَِّق المدََّعى عليهقدَّ وقد تَ 

بيمينه  سواٌء كان هناك لوٌث أم ال"  والنصُّ هنا يعضده وكالمهم  وإن كان الرافعي مال 
                                  

(، 732-2/731انظر: تتمة اإلبانة للمتولي، رسحححححححححححححالة علمية بتحقيق عبد الرحيم الحارثي )(  1)
 (.231)المطلب العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد القيوم حميد الله 

 في ) (: ]على[.(  2)
 (.11/66(، وانظر: العزيز للرافعي )17/112انظر: نهاية المطلب للجويني )(  3)
 (.11/66انظر: العزيز للرافعي )(  4)
 (.233انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد القيوم حميد الله )(  5)



 دراسةً وتحقيقًا....... هـ(727الجواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي )ت:

 

455 

 .(2()1)هناك إلى أنَّ القسامة تثبت عند وجود اللَّوث
قاال:" فيما إذا كان المشهود به نفس القتل   (3)وسليم ويعارضه أنَّ البندنيجي
المشهود عليه بالخطأ   (4)/أطلقه اآلخر  كما مرَّ  وفسَّرهُ ووصفه أحدهما بالعمدية و 

وَكذَّبه الولي: أنَّ الولي يُقسم  فإن لم يُقسم حلف المدََّعى عليه  فإن نكل ففي رد اليمين 
 .(5)ف المتقدم"عليه الخال

ولو لوحظ المعنى المتقدم لم يثبتا اللَّوث وكان من حقهما أن يطردا ذلك فيما إذا 
 .(6)شهدا على إقراره بذلك  وقد سوى الرافعي بينهما كما تقدم  وفي المسألة نظر آخر

  

                                  
 (.413) صفحةانظر: (  1)
 (.234) انظر: المطلب العالي البن الرفعة(  2)
الشحححححيخ أبي  على تفقه: هو سحححححليم بن أيوب بن سحححححليم الشحححححيخ اإلمام أبو الفتح الرازي، سحححححليم(  3)

حامد حتى برع في الم هب، وعلق عنه التعليقة، سحححححم  أبا الحسحححححين أحمد بن فارس اللغوي 
أبا حامد اإلسححححححفرايني واليرهما، روى عنه الكتاني وأبو بكر الخطيب واليرهما، توفي  وشححححححيخه

(، طبقات 232-1/231هحححح(. انظر: ته يب األسماء واللغات للنووي )447في صفر سنة )
 (.276-1/275لإلسنوي )(، طبقات الشافعية 4/311الشافعية للسبكي )

 ./أ(92)نهاية اللوحة (  4)
 (.235لعالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد القيوم حميد الله )انظر: المطلب ا(  5)
 (.237-236انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  6)
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 الرابعة: لو ادََّعى الوليُّ قتاًل عمدًا، َفشهَد شاهٌد بأنَّه قتله عمدًا، وآخر أنَّه
  (1)  ففي ثبوت أصل القتل جوابان للقفال  قال أواًل: ال يَثُبت  وصححه اإلمامقتله خطأً 

 .(4()3)  وهذا جزم به جماعة  منهم ابن الصباغ والروياني(2)وقال ثانياً: يـَثُبت
  (5)وقال الماوردي: "ُيْسَأل كٌل منهما عن الصفة التي شاهدها  فإن اتفقا ]عليها[

عندهما  لم َيُكن بينهما تعارض  ويَنظُر الحاكم في الصفة  فإن واختلفا في الحكم 
اقتضت العمدية َحَكم بالقود  وإن اقتضت الخطأ َحَكم بدية الخطأ على العاقلة  وإن 

 .(6)اختلفا في صفة القتل  فهو تعارض  ال ُيحَكم فيه بعمٍد وال خطأ"
قال غيره: عن صفته  و وهذا منه يقتضي أنَّ الشاهد بالقتل العمد ال ُيسَتفَسر 

 .(7)ُيسَتفسر؛ الختالف المذاهب فيه
وعلى الوجه الثاني  قال ابن الصباغ والروياني: "ُيسَأل المشهود عليه  فإن َفسََّر 
بَه فله أن  َقه المدَِّعي فذاك  وإن َكذَّ بالعمدية  ثبت القصاص  وإن َفسََّر بالخطأ  وَصدَّ

وهو لوث  بخالف ما إذا كانت الشهادة على إقراره  يُقِسم؛ ألنَّ له بما ادعاه شاهداً  
 .(1)كذلك"

                                  
 (.17/112انظر: نهاية المطلب للجويني )(  1)
(، أسححححححححححححححنى المطالب لألنصححححححححححححححاري 6/451وهو المعتمد. انظر: روضححححححححححححححة الطالبين للنووي )(  2)

(4/121.) 
 (.236-235لب العالي البن الرفعة )انظر: المط(  3)
(، العزيز للرافعي 2/751(، البسححححححححححححححيط للغزالي )17/112انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  4)

 (.6/451(، روضة الطالبين للنووي )11/66-67)
 في ) (: ]جميعاً[.(  5)
 (.13/71انظر: الحاوي للماوردي )(  6)
 (.236لة علمية بتحقيق عبد القيوم حميد الله )انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسا(  7)
 (.236(، المطلب العالي البن الرفعة )11/67انظر: العزيز للرافعي )(  8)
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وعن غيره في الصور الثانية: أنَّ للمدَِّعي أن  (1)م عنهقدَّ وما قااله مخالٌف لما تَ 
يُقِسم مع أي الشاهدين شاء  مع أنَّ أحدهما إنما َيشهُد باإلقرار  وقد جعلوه لوثاً  

اللَّوث على صفة القتل دون أصله ويحصل من ذلك في ثبوت القسامة عند وجود 
 .(2)أنَّه ال يَثُبت أقربهما:وجهان: 

قال ابن الصباغ: "فإن أقسم الولي  ثـََبت ُحكم القسامة عليها  وإال َحَلف الجاني  
فيه قوالن  إلى المدَّعي؟فة في ماله  وإن َنَكل  فهل ترد فإن َحَلف  وجبت الدية المخف
َبت ُموِجب العمد قطعاً  وإن قُلنا: ال تُرد  أو قُلنا: تُرد تقدما  فإن ُردَّت  وَحَلف  ثَـ 

 .(3)فامتنع من اليمين  ثـََبتت دية الخطأ في ماله"
القتل الخطأ  فشهادُة  (4)والذي أورده البغوي فيها: "أنَّ المدَِّعي إن كان ]يدَِّعي[

ة  وإن  لى العاقلم المدَِّعي مع شاهِد الخطأ  ]وتجب الدية عَشاهِد العمِد لغٌو  ويُقسِ 
كان المدَِّعي يدَِّعي القتل العمد  فشهادةُ شاِهِد الخطأ لغٌو  ويحلف المدَِّعي مع شاهد 

خمسين  ويثبت ُموِجب القسامة  قال: وكذا الجواب إذا َشِهد أحدهما على  (5)العمِد[
على الخطأ   فأنَّه أقرَّ بقتله عمداً  واآلخر على أنَّه أقرَّ بقتله خطأً  إال أنَّه إذا حل

 المتقدم  والنص (7)الدية في مال المدََّعى عليه  إال أن ُتصدَِّقه العاقلة" (6)/تكون
 .(1)يخالفه

                                  
 أي: عن ابن الصباغ.(  1)
 (.237-236انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  2)
 (.237(، المطلب العالي البن الرفعة )11/67انظر: العزيز للرافعي )(  3)
 (.7/256ساقٌط في النسختين، والمثبا من الته يب للبغوي ) ( 4)
(، 11/67(، العزيز للرافعي )7/256سحححاقٌط في النسحححختين، والمثبا من الته يب للبغوي )(  5)

 (.6/451روضة الطالبين للنووي )
 ./ب(92)نهاية اللوحة (  6)
(، روضة الطالبين للنووي 11/76(، وانظر: العزيز للرافعي )7/256انظر: الته يب للبغوي )(  7)

 (.6/451للنووي )
 (.231انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد القيوم حميد الله )(  8)
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الخامسة: حيث ثَ َبت َتكاُذب الَشهاَدتين باختالفهما في الزمان والمكان واآللة، 
ِعي؟ (1)فهل يكون ]ذلك[  لوثاً، يُقِسم به المدَّ

 ولألصحاب طرق:  (3)  والربيع: "أنَّه ليس بلوث"(2)ثاً"روى المزني: "أنَّه َيُكون لو 
أحدها: القطع بأنَّه ليس بلوث  وثانيها: القطع بأنَّه لوث  وثالثها: إثبات 

 .(5()4)قولين
 

 فرعٌ 

َشِهَد َشاِهٌد على َرجٍل أنَّه قتل زيداً  وآخر على أَنَّه قـََتل عمراً  َحَصل اللَّوُث في 
(6)واحٍد من وليهما  أن يُقِسم  نص عليه َحقِِّهما معاً  فَِلُكل

                                  
 ساقٌط في )ز(.(  1)
 (.335انظر: مختصر المزني )(  2)
 (.7/46انظر: األم للشافعي )(  3)
(، النجم الوهاا للدميري 6/457ي )المعتمد: أنَّه ليس بلوث. انظر: روضحححححححححة الطالبين للنوو (  4)

 (.4/111(، تحفة المحتاا للهيتمي )31/٩)
(، المطلححححب 11/65(، العزيز للرافعي )112-17/111انظر: نهححححايحححة المطلحححب للجويني )(  5)

(، النجم الوهاا 242-23٩العالي البن الرفعة، رسحححالة علمية بتحقيق عبد القيوم حميد الله )
 (.٩/31للدميري )

(، النجم الوهاا للدميري 6/45٩(، روضححححححححححححة الطالبين للنووي )11/61العزيز للرافعي ) انظر:( 6)
(٩/3٩.) 



 

 

 
 
 
 
 

 

 كتاب الجنايات
 الموجِبة للعقوبات
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 الموِجبة للعقوبات (1)كتاب الجنايات

  وقطع (4)  والسرقة(3)  والقذف  والشرب(2)وهي سبٌع: البغي  والردة  والزنا
 .(6()5)أتييالطريق  وعدُّ البغي جناية  إنَّما َيصُح حيث كان معصية  وفيه تفصيٌل س

وهذه العقوبات  تَنقسُم إلى ما هو َجْلٌد  وهو ثالثة: حدُّ الزنا  وحدُّ القذف  وحدُّ 
شرب الخمر  وإلى ما ليس ِبَجْلٍد  وهو: القطُع في السرقة  والرجُم في الزنا  والقتل 

ألول ابالردة  والقتل والقطع في قطع الطريق  وهذا يستوي فيه الُحرُّ والرقيق إال الرجم  و 
  متصٌف بالرق.

                                  
: جم  جنححايححة، والجنححايححة بححالكسححححححححححححححر: لغححًة من جنى الحح نححب جنححايححًة: أي جره إليححه، الجنححايححات(  1)

  والجرح الحح ي ال يزهق وال يبين. فححالجنححايححة: الحح نححب والجرم، واصححححححححححححححطاحححاً: هي القتححل والقط
روضححححححححححححة  ،(37/375(، تاا العروس للزبيدي )14/154انظر: لسححححححححححححان العرب البن منظور )

 .(6/12٩الطالبين للنووي )
: لغة الحجاز القصحححححححر ولغة نجد المد، وهو لغًة: الرقي على الشحححححححيء، وقيل: الفاحشحححححححة، الزنا(  2)

طاحاً: إياا ال كر بفرا محرم لعينيه خال عن الشححححححححبهة مشححححححححتهى طبعاً. انظر: لسححححححححان واصحححححححح
، مغني المحتاا للشححححححححححربيني (31/225(، تاا العروس للزبيدي )6/325العرب البن منظور )

(4/116). 
والمقصححححححود به حد شححححححرب  : بفتح الشححححححين وسححححححكون الراء: الجماعة يشححححححربون الخمر،الشححححححرب(  3)

 (.4/244(، مغني المحتاا للشربيني )٩/221الخمر. انظر: النجم الوهاا للدميري )
: بفتح السحححححين وكسحححححر الراء، ويجوز إسحححححكانها م  فتح السحححححين وكسحححححرها، ويقال أيضحححححاً السحححححرقة(  4)

ية، واصححطاحاً: أخ ه خفية ظلماً من حرز مثله السححرق بكسححر الراء، وهي لغًة: أخ  المال خف
، مغني (25/443(، تحححاا العروس للزبيحححدي )111بشححححححححححححححرو . انظر: التعريفحححات للجرجحححاني )

 .(4/227المحتاا للشربيني )
 التالية. صفحةانظر: ال(  5)
(، العزيز 2/753انظر: البسحححححححححححححيط للغزالي، رسحححححححححححححالة علمية بتحقيق عبد الرحمن القحطاني )(  6)

(، المطلب العالي البن الرفعة، رسحححححححححالة علمية بتحقيق عبد القيوم حميد الله 11/6٩عي )للراف
(241-243.) 
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 الجناية األولى: البغي.

والباغي عند الفقهاء: المخالف لإلمام العادل  الخارج عن طاعته؛ باالمتناع عن 
 .(1)أداِء ما وجَب عليه أو غير ذلك بالشرائط اآلتية إن شاء الله تعالى

 مٌ وأطلق جماعٌة من األصحاب القول  بأنَّ البغي ليس باسم ذم  وأنَّ البغاة قو 
  وقال آخرون: هم عصاٌة وليسوا بفسقة  وليست كل (2)اجتهدوا فأخطأوا وليسوا بفسقة

  وقال آخرون: البغي ينقسم إلى ما هو فسق وإلى ما ليس (3)معصية ُتوجب الفسق
 .(4)بفسق

ولـمَّا كان البغي  هو الخروج عن طاعِة اإلمام على وجٍه مخصوص  َتوقَـَّفت معرفُة 
اإلمام  فاستحسن جماعة أن يتكلموا في اإلمامة ُهنا  وجعلوه مقدمًة  الباغي على معرفةِ 

 .(5)له  وذكروا فيها ثالثة فصول
  

                                  
(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 11/6٩(، العزيز للرافعي )7/263انظر: التهححح يحححب للبغوي )(  1)

 (.٩/43(، النجم الوهاا للدميري )6/473)
(، المطلب العالي البن 6/473للنووي ) (، روضححححححححححححة الطالبين11/72انظر: العزيز للرافعي )(  2)

(، النجم الوهاا للدميري 245-244الرفعحة، رسححححححححححححححالحة علميحة بتحقيق عبحد القيوم حميد الله )
(٩/44.) 

(، النجم الوهاا للدميري 6/473(، روضحححححححة الطالبين للنووي )11/72انظر: العزيز للرافعي )(  3)
(٩/44.) 

 (.٩/44(، النجم الوهاا للدميري )245انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  4)
(، العزيز 2/762انظر: تتمحة اإلبحانحة للمتولي، رسححححححححححححححالحة علمية بتحقيق عبد الرحيم الحارثي )(  5)

 (.11/72للرافعي )
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 الفصل األول

 ُيشتَرُط في اإلمام أربعَة عشر شرطاً:
أن يكون مكلفاً  فال تصح إمامة الصبي والمجنون  وأن يكون مسلماً  وعدالً  

 .(1)  وذا رأٍي وكفاية  وبصيراً  وسميعاً  وناطقاً وحراً  وذكراً  وعالماً مجتهداً  وشجاعاً 
قال الماوردي: "وسالم األعضاء؛ كاليد والرجل واألذن  وسالمته من نقٍص يمنعه 

  (3)  وقال المتولي: "في هذا اآلخر ال يشترط"(2)من استيفاء الحركة  وسرعة النهوض"
 .(5): "أصح"  وقال النووي(4)قال الرافعي: "واألول أولى"

البصر  إن كان يمنع  (6)/ُء العين ال يمنع اإلمامة  وضعفُ قال الماوردي: "وَعَشا
: "وفـَْقُد الشم والذوق (1)  قال(7)معرفة األشخاص َمَنع انعقادها واستدامتها  وإال فال"

 .(٩)وقطع الذكر واألنثيين  ال يمنع قطعاً"
  

                                  
(، العزيز ٩-12/1(، البيحححان للعمراني )22-1٩انظر: األحكحححام السححححححححححححححلطحححانيحححة للمحححاوردي )(  1)

 (.6/461) (، روضة الطالبين للنووي11/71للرافعي )
 (.1٩انظر: األحكام السلطانية للماوردي )(  2)
أي: في ال ي اشححححححححححححترطه الماوردي. انظر: تتمة اإلبانة للمتولي، رسححححححححححححالة علمية بتحقيق عبد (  3)

 (.2/766الرحيم الحارثي )
 (.11/71أي: ال ي شرطه الماوردي. انظر: العزيز للرافعي )(  4)
(، وانظر: مغني المحتاا للشحححححححححربيني 6/461بين للنووي )وهو المعتمد. انظر: روضحححححححححة الطال(  5)

 (.4/126(، تحفة المحتاا للهيتمي )4/16٩)
 ./أ(93)نهاية اللوحة (  6)
 (.44انظر: األحكام السلطانية للماوردي )(  7)
 أي: الماوردي.(  8)
 (.  45-44انظر: األحكام السلطانية للماوردي )(  9)
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  م يوجد قرشي اجتمعت فيه الصفات المعتبرة  وليَّ كنانيوأن يكون قرشياً  فإن ل
 .(1)فإن لم يوجد  فرجٌل من بني اسماعيل عليه السالم

من َوَلد النَّضر بن ِكَنانَة بن ُخزيَمة بن ُمدرَِكة  فكان  (2)قال الرافعي: "]قريٌش[
 .(3)إسماعيل" ىينبغي أن يقولوا: إذا لم يوجد كناني يُولَّى ُخَزيمي  وهكذا حتى ينتهي إل

 .(4)فإن لم يوجد في ولد اسماعيل من يصلح  قال البغوي: "يولَّى رجٌل من الَعَجم"
وقال المتولي: "يُولَّى ُجْرُهِمي  وُجرهم أصُل العرب  ومنهم تزوج اسماعيل حين 

  وال ُيشترط  (6)سحق"إ  فرجٌل من نسل (5)أنزله أبوه أرض مكة  فإن لم يُوجد ]جرهمي[
 .(7)ياً  وال كونه معصوماً كونه هاشم

  

                                  
(، العزيز للرافعي 7/265(، التهح يب للبغوي )764-2/763) انظر: تتمحة اإلبحانحة للمتولي(  1)

 (.462-6/461(، روضة الطالبين للنووي )11/71-72)
 ساقٌط في ) (.(  2)
 (.11/72انظر: العزيز للرافعي )(  3)
(، روضة الطالبين للنووي 11/72(، وانظر: العزيز للرافعي )7/265انظر: الته يب للبغوي )(  4)

 (.6/462للنووي )
 قٌط في ) (.سا(  5)
(، 765-2/764انظر: تتمة اإلبانة للمتولي، رسحححححححححححححالة علمية بتحقيق عبد الرحيم الحارثي )(  6)

 (.6/462(، روضة الطالبين للنووي )11/72وانظر: العزيز للرافعي )
(، أسححححححححححححححنى المطححالححب 6/462(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي )11/72انظر: العزيز للرافعي )(  7)

 (.4/12٩لألنصاري )
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  فإن (2()1)وفي جواز تولية المفضول مع وجود الفاضل  خالٌف يأتي في القضاء
  ولو نشأ من هو أفضل من اإلمام المنصوب  لم (3)لم تتفق الكلمة إال عليه  جاز قطعاً 

 .(4)يُعَدل عن المنصوب إليه
ح  جدناه أو نشأ قرشي صالوقال اإلمام: "لو ُوليَّ غير قُرشي لفقد القرشي ثم و 

فإن أمكن عُزل األول  عزلناه وأعطينا األمر إلى أهله  وإن تعذَّر المتناعه  تركناه ونفذنا 
  وإن لم نجد (5)أحكامه  وكذا إذا تعذر المجتهد أقمنا له من نجده  ونفذنا أحكامه

اه  وإال فال  وإذا لينإال فاسقاً متبعاً للشهوات والفسق  فإن أَِمنَّا غائلته على اإلسالم  و 
  وإذا (6)وليناه  مكنَّاُه من شهواته؛ ألنَّ مفسدة بقاء المسلمين بغير راٍع  أعظم منها

 .(1()7)تعارض قُرِشٌي غير كاف  وغير قرشي كاف  ]ُقدَِّم الكافي["
  

                                  
 /ب(.173انظر: مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسخة المكتبة الوطنية )  (1)
المعتمححد: جواز توليححة المفضححححححححححححححول م  وجود الفححاضحححححححححححححححل. انظر: مغني المحتححاا للشححححححححححححححربيني (  2)

 (.4/413(، تحفة المحتاا للهيتمي )4/4٩٩)
(، 767-2/766)انظر: تتمة اإلبانة للمتولي، رسحححححححححححححالة علمية بتحقيق عبد الرحيم الحارثي (  3)

 (.6/462(، روضة الطالبين للنووي )11/72العزيز للرافعي )
 (.6/462(، روضة الطالبين للنووي )11/72انظر: العزيز للرافعي )(  4)
 (.416انظر: الغياثي للجويني )(  5)
 (.411-417انظر: الغياثي للجويني )(  6)
 ساقٌط في )و(.(  7)
 (.41٩انظر: الغياثي للجويني )(  8)
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: "إذا َتعذَّرت العدالة في األئمة والحكام  َقدَّمنا أقلهم (1)قال الشيخ عز الدين
في  (2)فلو كان أقلهم فسقًا ُيسرف بفرط في ُعْشِر المصالح العامة  وغيره يُفرط فسقاً 

خمسها  لم َيُجز تولية الثاني؛ لما فيه من َتفويت مصلحة الزائد على الُعشر  وهو من 
  ويقدم أخفهم فسقاً  كما لو َفَسَق أحدهم بالزنا  (3)باب دفع أشد المفسدتين بأخفها

بأخذ المال  ُقدَِّم المتَـَعرض للمال على األولين  والمتعرض (4)[واآلخر بالقتل  ]وآخر
  ويجوز القتال معه إلقامة واليته وإدامة تصرفاته  وإن  على المتعرض لألنفس (5)لألبضاع

كان فيه إعانة على معصية؛ لتحصيل المصلحة العظمى  كما نَبُذل المال افتداءً ألسرى 
  .(6)المسلمين"

                                  
مام إل: هو عبد العزيز بن عبد السحححام بن أبي القاسحححم بن الحسحححن، الشحححيخ االشحححيخ عز الدين(  1)

هحححححححححح(، تفقه على الشيخ فخر الدين ابن عساكر 571، ولد سنة )عز الدين أبو محمد السلمي
دقيق العيد وتاا الدين ابن روى عنه ابن  على الشحححححححححيخ سحححححححححيف الدين اآلمدي،وقرأ األصحححححححححول 

اختصححححححار النهاية، والقواعد الكبرى، توفي في جمادى األولى تصححححححانيفه:  الفركاح واليرهما، من
، طبقات الشافعيين البن  (214-1/22٩هححححححح(. انظر: طبقات الشافعية للسبكي )662سنة )
 (.111-2/12٩(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )175-1/173كثير )

: الفاء والراء والطاء أصحححححل صححححححيح يدل على إزالة شحححححيء من مكانه وتنحيته عنه، فه ا يفر (  2)
هو األصححححححححححححححل، ثم يقحال أفر ، إذا تجحاوز الحد في األمر. يقولون: إياك والفر ، أي ال تجاوز 

 (.1٩/521) (، تاا العروس للزبيدي4/4٩2القدر. انظر: مقاييس اللغة البن فارس )
 (.1/121انظر: القواعد الكبرى للعز بن عبد السام )(  3)
 ساقٌط في )و(.(  4)
: جم  بضحححح ، والبضحححح : بضححححم الباء هو الفرا وقيل هو الجماع نفسححححه. انظر: تحرير األبضححححاع(  5)

 .(1/52) المصباح المنير(، 254ألفاظ التنبيه للنووي )
 (.1/123انظر: القواعد الكبرى للعز ابن عبد السام )(  6)
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 الفصل الثاني

 وب اإلمامة، وبيان طرق حصولها:في وج

البد لألُمَّة من إماٍم ُيحيي الدين وُيحيي السنة  ويُنِصف المظلومين من  (1)/
  وذلك فرض كفاية  (2)الظالمين  وَيستوفي الحقوق  ويضُعها مواضعها  ويقوم بالجهاد

 .(3)افإن لم َيصُلح إال واحد تعينت عليه  ولزمه طلبها إن لم يبتدئوه  وُيجبر عليه

 وتنعقد اإلمامة بطرق:
 . (4)  كما بايع الصحابة أبا بكر رضي الله عنهأحدها: البيعة

 وفيمن تنعقد اإلمامة ببيعته  سبعة أوجه:
 أحدها: تنعقد بواحد  وُيشترط فيه أن يكون مجتهداً.

والثاني: تنعقد باثنين  والثالث: بثالثة  والرابع: بأربعة  والخامس: بخمسة  
نعقد بأربعين  وعلى هذه الوجوه الخمسة البد أن يكون أحد من يعقد والسادس: ت

 .(5)مجتهد النَّظر في وجدان الشروط  وال ُيشترط أن يكونوا كلهم مجتهدين
  

                                  
 ./ب(93)نهاية اللوحة (  1)
(، أسححححححححححححححنى المطححالححب 6/463(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي )11/72انظر: العزيز للرافعي )(  2)

 (.4/121لألنصاري )
 (.4/121(، أسنى المطالب لألنصاري )6/463انظر: روضة الطالبين للنووي )(  3)
(، الته يب للبغوي 12/12(، البيان للعمراني )21انظر: األحكام السححححححححححححححلطانية للماوردي )(  4)

 (.6/463(، روضة الطالبين للنووي )11/72(، العزيز للرافعي )7/266-267)
 (.6/463(، روضة الطالبين للنووي )11/73انظر: العزيز للرافعي )(  5)
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ؤساء ن العلماء والر أنَّ المعتبر بيعُة أهل الحل والعقد م وهو األصح،والسابع: 
 .(1)الذين يتيسر حضورهمووجوه الناس 

فاق أهل الحل والعقد في سائر البالد  بل إذا وصل الخبر إليهم  وال ُيشترط ات
فعليهم الموافقة والمبايعة  وعلى هذا ال يتعين عدد بل ال ُيشترط العدد  ولو تعلَّق العقد 

 .(2)والحل بواحٍد مطاع  كفت بيعته
 .(3)وشرط من يعقد: العدالة  والعلم  والرأي
 هان:وفي اشتراط حضور  شاهَدين البيعة  وج

: "األصح أنَّها ال تشترط إن كان العاقدون جمعاً  وإن كان واحداً قال النووي
 .(5()4)اشُترِط"

وقال اإلمام: "قال أصحابنا: يشترط حضور الشهود لئال يُدَّعى عقٌد سابق"  لكنَُّه 
 .(6)اختار انعقادها بواحد

  

                                  
(، الته يب 772-2/76٩بانة للمتولي )(، تتمة اإل24-22انظر: األحكام السححححححححححححححلطانية )(  1)

 (.6/463(، روضة الطالبين)73-11/72رافعي )(، العزيز لل273-7/271للبغوي )
(، روضححححححححححححححة الطالبين للنووي 11/73(، العزيز للرافعي )2/772انظر: تتمحة اإلبانة للمتولي )(  2)

 (.٩/65(، النجم الوهاا للدميري )6/464)
(، روضححححة الطالبين 11/73(، العزيز للرافعي )11-17للماوردي ) انظر: األحكام السححححلطانية(  3)

 (.٩/65(، النجم الوهاا للدميري )6/464للنووي )
(، تحفححة المحتححاا للهيتمي 4/12٩وهو المعتمححد. انظر: أسححححححححححححححنى المطححالححب لألنصحححححححححححححححاري )(  4)

(4/126.) 
(، العزيز للرافعي 12/21(، وانظر: البيان للعمراني )6/464انظر: روضححححححة الطالبين للنووي )(  5)

 (.٩/66(، النجم الوهاا للدميري )11/73)
 (.6/464(، وانظر: روضة الطالبين للنووي )326انظر: اإلرشاد للجويني )(  6)
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ٍر إلى   كما عهد أبو بكمام قَبَلُه، وَعهُده إليهالطريق الثاني: استخالف اإل
 .(1)عمر

قال البغوي: "وهو أن يجعله خليفًة في حياته ثم يخلفه بعد موته  ولو أوصى له 
 (2)باإلمامة من بعد موته فوجهان: ]أحدهما: يجوز  والثاني: ال يجوز؛ ألنَّه يخرج[

 .(3)بالموت عن الوالية  فال َتصحُّ منه تولية"
الرافعي: "وهذا ُمشِكل بكل وصايٍة  ثم ما ذكره من جعله خليفة في حياته  قال 

إن أراد به استنابته  فال يكون هذا عهداً إليه باإلمامة  وإن أراد به جعله إماماً في الحال  
فهذا إمَّا خلٌع لنفسه  أو اجتماع إمامين في وقٍت واحد  أو يريد أنَّه يقول: جعلُته خليفًة 

 .(4)بعد موتي  فهذا هو معنى لفظ الوصية  وال فرق بينهما"أو إماماً 
ولو َجَعَل األمر ُشوَرى بين اثنين فصاعدًا بعده  كان كاالستخالف  إال أنَّ 

 .(5)المستخَلَف غير متعين  فيتشاورون ويـَتَِّفُقون على أحدهم  كما فـََعل ُعَمر
ن ى من وقت العهد  فلو كاالماوردي: "وتُعَتبر شروط اإلمامة في الـُمَولَّ  (6)/قال

صغيراً فاسقاً عند العهد  بالغاً عدالً عند موت الـُمَولِّي  لم يصير إماماً إال أن يبايعه أهل 
 .(7)الحل والعقد"

                                  
(، 11/73(، العزيز للرافعي )12/12(، البيححان للعمراني )7/267انظر: التهحح يححب للبغوي )(  1)

 (.6/464روضة الطالبين للنووي )
) (: ]وحيحث أنحه لم يخرا[، وفي النسححححححححححححححخحة )و(: ]من حيحث أنه يخرا[،  في النسححححححححححححححخحة(  2)

 (.7/271والمثبا من الته يب للبغوي )
 (.271-7/277انظر: الته يب للبغوي )(  3)
 (.74-11/73انظر: العزيز للرافعي )(  4)
(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 11/74(، العزيز للرافعي )7/261انظر: التهححح يحححب للبغوي )(  5)

 (.٩/61(، النجم الوهاا للدميري )6/464-465)
 ./أ(94)نهاية اللوحة (  6)
 (.33انظر: األحكام السلطانية للماوردي )(  7)
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 .(2): "والصواب الجزم باألول"  قال النووي(1)قال الرافعي: "وقد يُتوقَّف في هذا"
: "ولو َعِهَد إلى غائٍب مجهول الحياة لم َيصحَّ  وإن كان معلوم قال الماوردي

الحياة صحَّ  فإن مات المسَتخِلف وهو غائٌب بَعُد  استقدمه أهل االختيار  فإن بـَُعَدت 
غيبته واسَتَضرَّ المسلمون بتأخير النَّظَر في أمورهم  اختار أهل الحل والعقد نائبًا له  

و كما الفة  فإذا َقِدَم انعزل النائب  وإذا َخَلَع اإلماُم نَفَسه  فهيبايعونه بالنيابة دون الخ
 .(3)لو مات  فتنتقل الخالفُة إلى وليِّ العهد"
 .(5)نفسه (4)وتوقََّف اإلمام في انعزاله ]بخلع[

 .(6)ويجوز أن يُفرَّق بين أن يقول: الخالفة بعد موتي لفالن  أو بعد خالفتي
والولد على المذهب  وقيل: ال يجوز إليهما  وقيل: يجوز ويجوز العهُد إلى الوالد  

العهد أن يَنُقل ما له من والية العهد إلى غيره   (1)د ]ولي[ا  ولو أر (7)إلى الوالد دون الولد
 .(٩)لم َيُجز

  

                                  
 (.11/74انظر: العزيز للرافعي )(  1)
 (.6/465أي: الجزم بما ذكره الماوردي. انظر: روضة الطالبين للنووي )(  2)
 .(33انظر: األحكام السلطانية للماوردي )(  3)
 ساقٌط في ) (.(  4)
 (.6/465(، وانظر: روضة الطالبين للنووي )327انظر: اإلرشاد للجويني )(  5)
 (.6/465(، روضة الطالبين للنووي )11/74انظر: العزيز للرافعي )(  6)
(، روضححححة الطالبين 11/74(، العزيز للرافعي )32-31انظر: األحكام السححححلطانية للماوردي )(  7)

 (.٩/67، النجم الوهاا للدميري )(6/465للنووي )
 ساقٌط في )و(.(  8)
(، النجم الوهاا للدميري 6/465(، روضحححححححة الطالبين للنووي )11/74انظر: العزيز للرافعي )(  9)

 (.4/112(، أسنى المطالب لألنصاري )67/٩)
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وإذا َعِهَد إلى اثنين أو أكثر على الترتيب  فقال: الخليفة بعد موتي: فالن  وبعد 
 .(1)مات األول والثاني في حياته  فهي للثالثموته: فالن  جاز  فإن 

قال الرافعي: "وقد يُتوقَّف في هذا  ويُقال: المفهوم منه َجعُل الثاني  خليفة بعد 
 . (2)خالفة األول"

ولو مات الخليفة والثالثُة أحياء  وانتهت الخالفة إلى األول  وعهد بها إلى غير 
ما إذا مات ولم يَعهد  فإنَّه ليس ألهل  اآلخَرين  فالظاهر من المذهب جوازه  بخالف

 . (3)البيعة أن يبايعوا غير الثاني
وليس ألهل الشورى أن يُعينوا واحدًا منهم في حياة الخليفة  إال أن يأذن لهم  

  ويجوز للخليفة أن يُنصَّ على من يختار (4)فإن خافوا انتشار األمر من بعده  استأذنوه
 .(5)يهه أن يَعَهَد إلى غيره  حتى ال يصح إال اختيار من َنصَّ علالخليفةَ بَعَده  كما يجوز ل

  

                                  
بين (، روضححححة الطال11/74(، العزيز للرافعي )37-36انظر: األحكام السححححلطانية للماوردي )(  1)

 (.٩/67(، النجم الوهاا للدميري )466-6/465للنووي )
 (.11/74انظر: العزيز للرافعي )(  2)
(، روضححححححححححة 75-11/74(، العزيز للرافعي )31-37انظر: األحكام السححححححححححلطانية للماوردي )(  3)

 (.61-٩/67(، النجم الوهاا للدميري )6/466الطالبين للنووي )
(، روضححححة الطالبين 11/75(، العزيز للرافعي )35-34اوردي )انظر: األحكام السححححلطانية للم(  4)

 (.٩/61(، النجم الوهاا للدميري )6/466للنووي )
(، روضححححححححححححححة الطالبين 11/75(، العزيز للرافعي )35انظر: األحكام السححححححححححححححلطانية للماوردي )(  5)

 (.6/466للنووي )
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ف في لِ ولو عهد بالخالفة إلى غيره  فالعهد موقوٌف على قبول المولَّى  واختُ 
 قـَُبوله: (1)]وقت[

 .(2)فقيل: بعد موت المولِّي  واألصح: أنَّ وقته ما بين العهد وموته
القبول  بُويَع غيره  وكذا إذا ُجعل األمر قال المتولي: "وإذا امتنع المتولي من 
 .(3)شورى فترك القوم االختيار  ال ُيجبرون عليه"

ها قدو قال الماوردي: "ولو َجمع شروط اإلمامة اثنان  استحب ألهل العقد أن يع
  فإن كان أَحُدهما أعَلم واآلَخر أشَجع  ُروِعَي (4)/جاز ألسنهما  فإن عقدوها لآلخر

يُوِجُبُه ُحكُم الوقت  فإن َدعت الحاجُة إلى الشََّجاعة؛ لظهور البـَُغاة في االختيار ما 
وأهل الفساد  فاألشَجُع أَحق  وإن َدعت إلى زيادة العلم؛ لسكون الفتن وظهور البدع؛  

 .(5)كان األعَلُم أحق"
ذلك فيهما  فـَُيعَدل  (7): "ولو تنازعها اثنان  فقد قال بعض الفقهاء: يَقَدحُ (6)قال

غيرِهما  وقال الجمهور: ال يَقَدح؛ ألنَّ طلُب الخالفِة ليس مكروهاً  وهل يُقرَع  إلى

                                  
روضحححححححححححة الطالبين للنووي (، و 11/75سحححححححححححاقٌط في النسحححححححححححختين، والمثبا من العزيز للرافعي )(  1)

(6/466.) 
(، روضححححححححححححححة الطالبين 11/75(، العزيز للرافعي )32انظر: األحكام السححححححححححححححلطانية للماوردي )(  2)

 (.٩/67(، النجم الوهاا للدميري )6/466للنووي )
 (.2/7٩1انظر: تتمة اإلبانة للمتولي، رسالة علمية بتحقيق عبد الرحيم الحارثي )(  3)
 ./ب(94)نهاية اللوحة (  4)
-6/466(، وانظر: روضحححححححححححححة الطالبين للنووي )26انظر: األحكام السحححححححححححححلطانية للماوردي )(  5)

 (.4/112(، أسنى المطالب لألنصاري )467
 أي: الماوردي. ( 6)
(، 5/67: من قدحه إذا طعن فيه وعابه وتنقصححححححححححححححه. انظر: مقاييس اللغة البن فارس )يقحدح(  7)

 (.2/4٩1) المصباح المنير
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م أهُل االختيار َمن شاؤوا بال قُرعة؟ فيه خالف"  .(2()1)بينهما عند التساوي أم يُقدِّ
: "وإذا أراد الَعهَد  لزَمُه أن يجتهَد في األصَلح  فإذا ظهَر له واِحٌد  جاز (3)قال
 .(4)بعقِد بيعِتِه من غير ُحضوِر غيرِه  وال مشاورة أحد" َأْن يَنفرِدَ 

: "وإذا استعفى المعهود إليه  لم يَبُطل عهدهُ حتى يُعَفى  فإن وجَد غيره  (5)]قال[
جاز استعفاُؤُه وإعفاؤه  وخرج من العهد بهما  وإن لم يوَجد غيَره  لم َيُجز  ويبقى العهد 

 .(6)الزماً"
   فإذا مات اإلمام  فَتصدَّى لإلمامة من َيجُمعاالستيالءالطريق الثالث: القهر و 

  وإن (7)شرائطها من غير استخالٍف وبيعه  وقـََهر النَّاَس بشوَكِتِه وُجنوِده  انعقدت إماَمُته
نَّ الحكم  أ أظهرهما:َيُكن ُمستجِمعاً للشرائط؛ بأن كان فاسقاً أو جاهالً  فوجهان: لم 

 .(1)لكذلك  وإن كان عاصياً بما فع
وال يصير اإلنساُن إماماً  بَتفرُِّده بشروط اإلمامة في وقته  بل البُدَّ من أحِد 

  .(٩)الطُُرق
                                  

(، 467(، وانظر: روضححححححححة الطالبين للنووي )27-26انظر: األحكام السحححححححلطانية للماوردي )(  1)
 (.4/112أسنى المطالب لألنصاري )

 (.4/112المعتمد: أنَّه يقرع بينهما وإن لم يتنازعاها. انظر: أسنى المطالب لألنصاري )(  2)
 أي: الماوردي.(  3)
 (.6/467(، وانظر: روضة الطالبين للنووي )31ر: األحكام السلطانية للماوردي )انظ(  4)
 زيادة يقتضيها السياق، والقائل هو الماوردي.(  5)
 (.6/467(، وانظر: روضة الطالبين للنووي )33-32انظر: األحكام السلطانية للماوردي )(  6)
(، العزيز للرافعي 7/26٩بغوي )(، التهحححححح يححححححب لل2/775انظر: تتمححححححة اإلبححححححانححححححة للمتولي )(  7)

 (.٩/61(، النجم الوهاا للدميري )467(، روضة الطالبين للنووي )11/75)
(، روضححححححححححححححة الطالبين 11/75(، العزيز للرافعي )776-2/775انظر: تتمحة اإلبحانة للمتولي )(  8)

 (.٩/61(، النجم الوهاا للدميري )6/467للنووي )
(، النجم الوهاا للدميري 6/467، روضحححححححة الطالبين للنووي )(11/75انظر: العزيز للرافعي )(  9)

 (.4/112(، أسنى المطالب لألنصاري )6٩/٩)
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 الفصل الثالث

 .(1)َتِجُب طاعة اإلمام في أوامره ونواهيه  مالم ُيَخاِلف ُحكَم الشرع
: أنَّه (2)وال َيُجُوز َنصُب إمامين في وقٍت واحد  وعن أبي اسحاق اإلسفراييني

 .(5)  والمشهور األول(4)[(3)جوز َنصُب إمامين في ]إقليَمينيَ 
 .(6)فإن ُعِقَدت البيعة لرجلين معاً  َبطلت  وإن ترتبا  فالثانية باطلة

                                  
(، العزيز 2/777انظر: تتمحة اإلبحانحة للمتولي، رسححححححححححححححالحة علمية بتحقيق عبد الرحيم الحارثي )(  1)

 (.٩/6٩(، النجم الوهاا للدميري )6/46٩(، روضة الطالبين للنووي )11/75للرافعي )
أبو إسححححححاق اإلسحححححفراييني: هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران االسحححححتاذ أبو إسححححححاق (  2)

و أبا بكر محمد بن عبد الله الشححافعي، روى عنه أبو ، سححم  أبا بكر اإلسححماعيلي، اإلسححفراييني
ل : كتاب الجام  في أصحححححول الدين ومسحححححائن تصحححححانيفهلقشحححححيري، مبكر البيهقي وأبو القاسحححححم ا
(. انظر: طبقات الشححححححححححافعية ه411الفقه والير ذلك، توفي سححححححححححنة ) الدور وتعليقة في أصححححححححححول

(، طبقات الشححححححافعية البن 1/42) لإلسححححححنوي(، طبقات الشححححححافعية 251-4/256للسححححححبكي )
 (.171-1/172قاضي شهبة )

: واحد أقاليم األري، وهي أقسححححححامها، واألقاليم عند أهل الحسححححححاب سححححححبعة، كل إقليم اإلقليم(  3)
يمتّد من المغرب إلى نهاية المشحححرق طواًل، ويكون تحا مدار تتشحححابه أحوال البقاع التي فيه، 
وأما في الُعرف فاإلقليم: ما يختص باسححححححححم ويتمّيز به عن اليره، فمصححححححححر إقليم، والشححححححححام إقليم، 

(، اإلفصححححححححححححححححاح في فقححه اللغحححة للصححححححححححححححعيحححدي 2/515) المصححححححححححححححبحححاح المنيريمن إقليم. انظر: وال
(1/552.) 

(، 11/76في ) (: بيححاي، وفي )و(: كلمححة الير واضحححححححححححححححححة، والمثبححا من العزيز للرافعي )(  4)
 (.6/46٩وروضة للنووي )

للنووي (، روضحححححححة الطالبين 76-11/75(، العزيز للرافعي )7/275انظر: الته يب للبغوي )(  5)
 (.٩/6٩(، النجم الوهاا للدميري )6/46٩)

(، روضة الطالبين للنووي 11/76(، العزيز للرافعي )277-7/275انظر: الته يب للبغوي )(  6)
 (.٩/6٩(، النجم الوهاا للدميري )6/46٩)
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  ولو (1)ويُنظَر  فإن َعِلم الثاني ومن بايعه  تـََقدُّم بيعَة األول  ُعّزُِروا  وإال ُعِذُروا
ما مر في عَلم أوقعتا معاً أو متعاقبتين  فالُحكُم كُعِرَف سبُق أحدهما  ولم يتعين  أو لم يُ 

 .(5()4()3)والنكاحين (2)الجمعتين
ولو ُعِلم سبُق أحدهما  لكن اشتبهت  ُوِقَف إلى انكشاف الحال  فإن طالت 

  وفي جواز (6)مدة االنتظار  قال الماوردي: "تَبُطل البيعتان  وُتسَتأَنف بيعة ألحدهما"
 .(1): "واألصح: المنع"  قال النووي(7)الفالُعدول إلى غيرهما خ

: "ولو ادََّعى ُكٌل منهما أَنَّه األسبق  لم ُتسَمع الدعوى  ولم يحلف اآلخر  (٩)قال
ولو َقطَعا التنازع  وَسْلَم أحدهما األمر إلى اآلخر  لم َتسَتقر اإلمامُة له  بل البدَّ من 

َحقِّ  رَّ له بالتَّقدُّم  َخرَج منها الـُمِقر  ولم َتسَتِقر لآلَخر؛ ألَنَّه ُمِقٌر فيالبينة  ]ولو أقَـ 

                                  
(، روضحححححححححححححة الطالبين للنووي 11/76(، العزيز للرافعي )11-12/12انظر: البيان للعمراني )(  1)

 (.٩/6٩(، النجم الوهاا للدميري )٩46/6)
 /أ(.37) 2انظر: مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسخة المكتبة السليمانية، م(  2)
 /أ(.111) 6انظر: مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسخة المتحف، م(  3)
للدميري (، النجم الوهاا 6/46٩(، روضحححححححة الطالبين للنووي )11/76انظر: العزيز للرافعي )(  4)

 (.4/111(، أسنى المطالب لألنصاري )6٩/٩)
المعتمد: في الجمعتين أنَّها تسحححححححححححتأنف، وفي النكاحين أنّهما باطان، فيكون المعتمد هنا: (  5)

(، تحفة المحتاا 3/216( )1/421أنَّ العقدان يبطان. انظر: مغني المحتاا للشحححححححححححربيني )
(، تحفححة 4/111لححب لألنصحححححححححححححححاري )(، وانظر: أسححححححححححححححنى المطححا3/253( )1/413للهيتمي )

 (.4/127المحتاا للهيتمي )
(، روضححححححة 11/76(، وانظر: العزيز للرافعي )32-2٩انظر: األحكام السححححححلطانية للماوردي )(  6)

 (.6/46٩الطالبين للنووي )
(، روضححححححححححححححة الطالبين 11/76(، العزيز للرافعي )32انظر: األحكام السححححححححححححححلطانية للماوردي )(  7)

 (.6/46٩للنووي )
 (.6/46٩انظر: روضة الطالبين للنووي )(  8)
 أي: الماوردي.(  9)
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إن َكان يدَِّعي اشتباه   (2)/  فإن َشِهَد له الـُمِقر مع آخر  قُِبَلت شهادته(1)المسلمين[
 .(3)األمر قبل اإلقرار  وإن كان يدَِّعي التَّقدُّم  فال"

هر والغلبة  ثم جاَء آخر  فـََقهره  انعزل  وصار القاهر وإذا ثـَبَـَتت اإلمامة بالق
 .(5)  وال َيُجوز َخلُع اإلمام بال سبب  ولو َخَلُعوه  لم ينفذ(4)إماماً 

ولو َعَزل اإلماُم نفَسه  فإن كان لعجزه عن القيام بأمور المسلمين؛ لهرٍم أو مرٍض 
ايع الناس انعقدت واليَته  وإال بأو نحوهما  انعزل  ثم إن كان ولَّى غيره قبل َعزل نفسه  

 .(7()6)غيره  وإن كان بغير عذر  فوجهان
َعزِل   وَفصََّل البغوي فقال: "إن لم يُظهر ُعذر  فعزَل نفَسه  ولم يـَُولِّ غيره  لم يـَنـْ

 .(1)وكذا لو َولَّى من هو دونَُه  وإن َولَّى من هو ِمثَله أو أفضل  ففي االنعزال الوجهان"

                                  
(، والعزيز للرافعي 2٩سححححححححاقٌط في النسححححححححختين، والمثبا من األحكام السححححححححلطانية للماوردي )(  1)

 (.6/472(، وروضة الطالبين للنووي )11/76)
 ./أ(95)نهاية اللوحة (  2)
(، روضحححححححححححححححة 11/76انظر: العزيز للرافعي )(، و 2٩انظر: األحكححام السححححححححححححححلطححانيححة للمححاوردي )(  3)

 (.4/111(، أسنى المطالب لألنصاري )6/472الطالبين للنووي )
(، الته يب 2/7٩2انظر: تتمة اإلبانة للمتولي، رسححححححالة علمية بتحقيق عبد الرحيم الحارثي )(  4)

(، روضححححححححححححححححة 11/76(، العزيز للرافعي )14-12(، البيحححان للعمراني )271-7/272للبغوي )
 (.6/472البين للنووي )الط

(، روضححححححححححححححححححة الطحححححالبين للنووي 11/76(، العزيز للرافعي )12/13انظر: البيحححححان للعمراني )(  5)
 (.٩/6٩(، النجم الوهاا للدميري )6/472)

 (.6/472المعتمد: أنَّه ال ينعزل. انظر: روضة الطالبين للنووي )(  6)
(، 717-2/716يق عبد الرحيم الحارثي )انظر: تتمة اإلبانة للمتولي، رسحححححححححححححالة علمية بتحق(  7)

 (.6/472(، روضة الطالبين للنووي )77-11/76العزيز للرافعي )
 (.7/27٩انظر: الته يب للبغوي )(  8)
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: "ليس له َعزلُه (2)  وقال ]الماوردي[(1)"ولإلمام أن يَعزِل ولَّي العهد" قال المتولي:
  وصححه (3)مالم يتغير حاله  وإن جاز له عزل من استنابه في أشغاله في الحال"

 .(4)النووي
أوالً نفسه   د إليهقال الماوردي: "فلو َعزَلُه اإلمام  وَعِهَد إلى ثاٍن  ثم َعَزَل المعهو 

 .(5)َفعهُد الثاني باطٌل  والبُدَّ من استئنافه"
وأمَّا انعزال اإلمام  فقد َتقدََّم في الوصايا: أنَّه ال يَنَعزل بالفسق في أظهر 

 .(1()7)  وال باإلغماء  ويَنَعزِل بالمرض الذي يُنسِيه العلوم  وبالجنون(6)الوجهين
ُن منقطعاً  وكان َزمُن اإلفاقة أكَثر  ويُمِكن فيه لكن قال الماوردي: "لو كان الجنو 

  وال يَنعزل بِثَقل (12)والصمم (٩)من القيام باألمور  لم يَنعزل  ويَنعزُل بالعمى والخرس

                                  
 (.2/7٩2انظر: تتمة اإلبانة للمتولي، رسالة علمية بتحقيق عبد الرحيم الحارثي )(  1)
 (.11/77افعي )في النسختين ]المتولي[، والمثبا من العزيز للر (  2)
 (.32انظر: األحكام السلطانية للماوردي )(  3)
 (.6/472انظر: روضة الطالبين للنووي ) ( 4)
 (.32انظر: األحكام السلطانية للماوردي )(  5)
(، البيان للعمراني 7/271(، الته يب للبغوي )712-2/711انظر: تتمة اإلبانة للمتولي )(  6)

 (.6/472(، روضة الطالبين للنووي )11/77(، العزيز للرافعي )12/13)
 /أ(.6٩) 6انظر: مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسخة المتحف، م(  7)
(، روضححححححححححححححة الطالبين 11/77(، العزيز للرافعي )716-2/713انظر: تتمحة اإلبحانة للمتولي )(  8)

 (.6/471للنووي )
سححان وهو ذهاب النطق، وقيل: هو انعقاد اللسححان عن الكام. انظر: مقاييس : في اللالخرس(  9)

(، القاموس المحيط للفيروز آبادي 1/166) المصحححححححححححححباح المنير(، 2/167اللغة البن فارس )
(1/542.) 

ن العرب البن : فقدان حاسحححححة السحححححم ، واألصحححححم: هو ال ي ال يسحححححم . انظر: لسحححححاالصحححححمم(  11)
(، معجم المصححححححححححححطلحات واأللفاظ الفقهية 1/524(، المعجم الوسححححححححححححيط )12/343منظور )

 (.1/225لمحمود عبد المنعم )
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اللسان  وذكر خالفًا في منعهما التولية ابتداًء  وفي أنَّ قطع أحد  (1)السمع  وتمتمة
 .(4)وقد مر (3)؟"(2)اليدين أو الرجلين هل يؤثر في الدوام
 .(5)قال الرافعي: "واألشبه المنع"

األمة استنقاُذُه  وهو على إمامته ما دام : "ولو أُِسَر اإلماُم  لزَِم (6)قال ]الماوردي[
 مرُجوَّ الخالص؛ بقتاٍل أو فداء  فإن أيَس منه  نُِظر:

هو َأِسيٌر  مِة و فإن َأَسرُه ُكفَّاٌر  خرَج عن اإلمامة وعقدوها لغيره  فِإن عهَد باإلما
نُِظَر: إن كان بعد اليأس من َخالِصه  لم يصحَّ  وإن كان قبَلُه  صحَّ  وتستقرُّ والية 
المعهوِد إليه باليأس من َخالص العاِهد  ولو َخُلَص من َأسرِه  نُِظَر: إن خلَص بعد اليأس  

  فهو على إمامِته  وأَمَّا اليأس (7)لم تـَُعد إمامُتُه؛ بل تستقرُّ لوليِّ العهد  وإن خلَص ]قبل[
إذا أسره بُغاٌة من المسلمين  فإن كان مرُجوَّ الخالص  فهو على إمامته  وإن لم يـُرَْج 

إماَم لهم  فاألسيُر على إمامته  وعلى أهل االختياِر أن يستنيبوا عنه   (1)/وكان البغاُة ال
  لم َيِصر سيُر نفَسه  أو ماتَ إن لم يَقِدر عليها  فإن َقَدَر  فهو أحقُّ بها  فإن خلَع األ

المستناُب إماماً  وإن كان لهم إماٌم  خرَج األسيُر من اإلمامة ِإن أيَس من َخالصه  وعلى 
ُعْد لها  فإن خلَص األسير  لم يَـ ْدل َعْقُد اإلمامة لمن يصُلُح أهِل االختياِر في داِر العَ 

                                  
 المصححباح المنير(، 5/1171) الصحححاح للجوهري: التردد في التاء عن النطق. انظر: التمتمة(  1)

(1/77.) 
(، أسحححنى 6/472: األصحححح أنَّه ال يؤثر في الدوام. انظر: روضحححة الطالبين للنووي )نوويقال ال(  2)

 (.4/111المطالب لألنصاري )
 (.45-43انظر: األحكام السلطانية للماوردي )( 3)
 (.462) صفحةانظر: (  4)
 (.11/77عي )انظر: العزيز للراف(  5)
 (.6/471في النسختين: ]اإلمام[، والمثبا من روضة الطالبين للنووي )(  6)
 (.6/741في النسختين: ]بعد[، والمثبا من روضة الطالبين للنووي )(  7)
 ./ب(٩5)نهاية اللوحة (  8)
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 .(1)إلى اإِلمامة"
: "وَتِجُب نصيحُة اإِلمام بحَسِب القدرة  وَيُجوز أن يُقال له: الخليفُة  قال النووي

 .(2)واإلماُم  وأميُر المؤمنين  ولو كان فاسقاً"
  قال (4): "ويقاُل أيضاً: خليفةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم"(3)قال ]الماوردي[

ه" فمنعه الجمهور  وأجازه الماوردي: "واختلفوا في جواز قولهم له  "خليفُة الل
 .(5)بعضهم"

وقال البغوي: "ال يُقال ألحٍد خليفُة اللِه بَعد آدَم وداود عليهما الصالة 
 .(6)والسالم"

وَيحُرم أن يُقال للسلطاِن وغيره: "شاهان شاه" إذ معناه ملك الملوك  وال يوصف 
 .(7)بذلك إال الله تعالى

  

                                  
 (،6/471(، وانظر: روضححة الطالبين للنووي )41-47انظر: األحكام السحلطانية للماوردي )(  1)

 (.4/111أسنى المطالب لألنصاري )
 (.4/111(، وانظر: أسنى المطالب لألنصاري )6/472انظر: روضة الطالبين للنووي )(  2)
 (.6/742في النسختين: ]البغوي[، والمثبا من روضة الطالبين للنووي )(  3)
 (.4/111(، وانظر: أسنى المطالب لألنصاري )3٩انظر: األحكام السلطانية للماوردي )(  4)
 (.4/111(، وانظر: أسنى المطالب لألنصاري )3٩انظر: األحكام السلطانية للماوردي )(  5)
 (.4/111(، وانظر: أسنى المطالب لألنصاري )14/75انظر: شرح السنة للبغوي )(  6)
 (.361انظر: األذكار للنووي )(  7)
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الثة أمور: والنظر فيه في ثفي البغاِة،  رجعنا إلى مقصود الباب، وهو: الكالم
  ِصَفة البغاِة، وأحكامهم، وكيفية قتالهم.

 النظر األول: في صفاتهم.

والذين َيخُرُجون عن طَاعِة اإلماِم واالنقياد له  ويمتنعون مما يُوِجبه عليهم من 
حتاُج إلى نالحقوق  يَنَقِسمون إلى بغاٍة وغيرهم  ولكٍل من الفريقين أحكاٌم تختص به  فَ 

 ويُعَتبر فيهم شروٌط ثالثة:  (1)تمييز البغاة من غيرهم
  وهي: أن َيجَتِمع قوٌم ذو َنجدٍة وقوٍة  على مخالفة األول: أن َيكون لهم شوكةٌ 

اإلمام  بحيث يحتاج اإلمام في َردِّهم  إلى الطاعِة والُكلفة؛ ببذل ماٍل  وإعداد رجاٍل  
ُيَساوي َعددهم َعَدد ُجنَد اإلمام  وَيكِفي أن يجبروا على    وال يُعَتبر أن(2)وَنصِب قتال

  فإن كانوا (4)  وقد يقاوم القليل الكثير وقد يغلب القليل(3)المصادمة  ويتوقعوا الظفر
  فليسوا بغاة  ومن قـََتل منهم َلزَِمهُ القصاص؛ َكَقاِتل علي  (5)أفراداً َيسُهل ضبطهم وزجرهم

                                  
(، أسححححححححححححححنى المطححالححب 6/734(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي )11/71انظر: العزيز للرافعي )(  1)

 (.4/111لألنصاري )
(، الته يب 2/7٩3انظر: تتمة اإلبانة للمتولي، رسححححححالة علمية بتحقيق عبد الرحيم الحارثي )(  2)

 (.6/475(، روضة الطالبين للنووي )11/12(، العزيز للرافعي )7/27٩للبغوي )
والظاء والفاء والراء أصححححححححححان صحححححححححححيحان، أحدهما يدل أحدهما على ، : بالفتح الفوزالظفر(  3)

(، مقححححاييس اللغححححة البن فححححارس 2/732) الصحححححححححححححححححححاح للجوهري. انظر: القهر والفوز والغلبححححة
(3/465.) 

(، الوسححححححيط 2/754انظر: البسححححححيط للغزالي، رسححححححالة علمية بتحقيق عبد الرحمن القحطاني )(  4)
 (.11/11) (، العزيز للرافعي6/415للغزالي )

لصححححححاح ا: الزاء والجيم والراء كلمة تدل على االنتهار، والزجر هو المن  والنهي. انظر: الزجر(  5)
 (.3/47(، مقاييس اللغة البن فارس )2/661) للجوهري
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 .(1)ي ُسُقوط القصاصولم يُعَط ُحكم البغاِة ف
واَشَترط بعضهم في عددهم  أن يكونوا َعَشرًة  وجعل ذلك حد الكثرة  قال 

 .(2)"وفيه نظر"الروياني: 
قال اإلمام: "وال خالف في أَنَّه لو َتحزَّب من رجال القتال َعَدٌد يسير  وكانوا 

ٍة تام  .(3)ة"بفضل القوة يقدرون على ُمصادمة الجموع الكثيرة  فهم على ُعدَّ
الرافعي: "ويحتمل أن يـَُنازَع فيه؛ لقلة َعدِدهم  وُتْجَعل قواهم كالمكاِن (4)/قال
 .(5)الحصين"

وَشَرط جماعةٌ في البغاِة؛ أن يَنفردوا ببلدٍة  أو قريٍة  أو موضٍع من الصحراِء  وربما 
 . (6)لعراقيينا قيل: ُيشَترط أن يكونوا بحيث ال ُيحِيُط بهم ُجْنُد اإلمام  ونسبه اإلمام إلى

والرافعي والمحققون قالوا: ال يُعَتبر هذا  وإنَّما المعتَـَبر استعَصاؤهم وخروجهم عن 
تمكَّنوا من المقاومة مع َكوِنهم محُفوِفين بجند اإلمام  كانوا  (7)قبضة اإلمام  حتى ]لو[

ن عدد مأصحاب شوكة  ويرجع الَتفاُوت إال أنَّ َعدد المحصورين  ينبغي أن يكون أكثر 
 .(1)الذين في الطرف

                                  
روضححححححححححححححة الطالبين  (،11/12(، العزيز للرافعي )7٩4-2/7٩3انظر: تتمحة اإلبحانة للمتولي )(  1)

 (.  252(، المطلب العالي البن الرفعة )٩/44(، النجم الوهاا للدميري )6/475للنووي )
(، 331انظر: خادم الرافعي والروضححححححة للزركشحححححي، رسححححححالة علمية بتحقيق منصحححححور الشححححححقحاء )(  2)

 (.٩/44النجم الوهاا للدميري )
 (.17/12٩انظر: نهاية المطلب للجويني )(  3)
 ./أ(96)اللوحة  نهاية(  4)
 (.11/11انظر: العزيز للرافعي )(  5)
(، روضحححححححححححححححححة 11/12(، وانظر: العزيز للرافعي )17/126انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )(  6)

 (.6/475الطالبين للنووي )
 ساقٌط في )و(.(  7)
 (.6/475(، روضة الطالبين للنووي )11/12انظر: العزيز للرافعي )(  8)
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وَقد كاَن أهُل الَجَمل وِصفِّين ال َيختصون بطرف  بل كانوا في وسط بالد 
 أصحاب شوكة. فكانوالمين  ُيحِيُط بهم ُجند اإلمام  المس

ولم يشترط القاضيان الماوردي والطبري  وآخرون من العراقيين  االنحياز في 
 .(1)جهة

كة لقوٍم قليلين انفردوا بحصٍن منيع  وجهين: وحكى اإلمام: "في ُحصوِل الشو 
ورَأى َأن يُفصَّل  فـَيـَُقال: إن كان الحصن على فوهة الطريق  وكانوا يستولون بسببه على 

 .(2)ناحيٍة وراء الحصن  فالشوكة حاصلة  ويَثُبت ُحكم أهل البغي  وإال فليسوا أهل بَغي"
 .(3)يتبعونه  ويُطيعون أمره ثم ال تَِتم الشوكة  إال بَأن َيُكون فيهم واحد

  

                                  
الماوردي والطبري اشححححححححححححترطوا انحياز أهل البغي إلى دار يتميزون بها. انظر: الصحححححححححححححيح: أنَّ (  1)

(، التعليقة الكبرى للطبري، رسحححالة علمية بتحقيق مازن الحارثي 13/122الحاوي للماوردي )
(213.) 

 (.12٩-17/121انظر: نهاية المطلب للجويني )(  2)
(، النجم الوهاا للدميري 6/476ووي )(، روضحححححححة الطالبين للن11/11انظر: العزيز للرافعي )(  3)

 (.4/162(، مغني المحتاا للشربيني )45/٩)
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لى   يعتقدون بسببه جواز الخروج عالشرط الثاني: أن يكون بغيُهم عن تأويل
حيث اعتقدوا   (2)وصفين(1)اإلمام  أو منع الحق الذي عليهم  كما وقع ألهل الجمل

 .(3)أنَّه يعرف قتلة عثمان ولم يقتص منهم؛ لرضاه بفعلهم

                                  
نسحبة إلى جمل عائشحة رضححي الله عنها ال ي كان  ه(،36معركة الجمل )سحنة  :أهل الجمل(  1)

 حصحححححححلا بعد ول:األيحمل هودجها، وه ه الواقعة يقسحححححححمها بعء المؤرخين إلى قسحححححححمين: 
وصحول عائشة والزبير وطلحة رضي الله عنهم إلى البصرة، حيث تهجما عليهم فرقة من أهل 
البصحححححرة ممن شحححححارك في حصحححححار عثمان رضحححححي الله عنه وقتله، فوق  قتال بين الجانبين وانتهى 

وقعة الجمل المشحححححححهورة بين الناس، حدثا بين أتباع أم المؤمنين  والثاني:بهزيمة البصحححححححريين. 
عائشحححة والزبير وطلحة رضحححي الله عنهم وبين أتباع الخليفة علي بن أبي طالب رضحححي الله عنه، 

أنَّ  او فظن هاجم جيش طلحة، مجموعة من السحححححححححححححبتيين )قتلة عثمان( وكان سحححححححححححححبب القتال أن
جيش علي الدر بهم، فناوشححححححححححححوا جيش علي في الصححححححححححححباح، فظن جيش علي أنَّ جيش طلحة 

-2/621الكامل في التاريخ البن األثير ) انظر:علا المعركة. ثم اشحححححححتالدروا بهم، فتناوشحححححححوا 
تاريخ وانظر:  (.13/67(، فتح الباري البن حجر )321-7/211) البداية والنهاية(، 673

-121حقبحة من التحاريخ لعثمان الخميس ) (،321الخلفحاء الراشححححححححححححححدين لمحمحد أبحا الخيحل )
126.) 

حصحححححححلا بين جيش أمير المؤمنين علي وبين جيش ه(، 37معركة صحححححححفين )سحححححححنة  :ص      فين(  2)
معاوية رضحححححححي الله عنهما، وكان محور الخاف يدور حول قتلة عثمان، فمعاوية جعل شحححححححر  
مبايعته لعلي رضححححححححي الله عنه أن يدف  إليه القتلة، بينما كان علي رضححححححححي الله عنه يرى على أن 

 يحاكم القتلة إليه، ولما لم يصحا إلى اتفاق سحار الجيشحان إلى صفين يباي  له معاوية أواًل، ثم
ذهب جمهور أهل السححححنة إلى تصححححويب من قاتل م  علي، قوقد قال ابن حجر: ووق  القتال، 

وقد ثبا أنَّ من قاتل علياً كانوا بغاة، وم  ه ا التصحححححححححويب فهم متفقون على أنَّه ال ي م واحد 
تححاريخ  :انظرق، وانتهححا معركححة صححححححححححححححفين بححالتحكيم. فححأخطتوا من هؤالء بححل يقولون: اجتهححدوا

(، فتح الباري البن 321-7/211) البداية والنهاية(، 63-5/1( )575-4/561الطبري )
حقبححة من  (،321تححاريخ الخلفححاء الراشحححححححححححححححدين لمحمححد أبححا الخيححل )وانظر:  (.13/67حجر )

   (.126-121التاريخ لعثمان الخميس )
(، العزيز للرافعي 2/7٩2(، تتمححححة اإلبححححانححححة للمتولي )13/122وردي )انظر: الحححححاوي للمححححا(  3)

 (.٩/45(، النجم الوهاا للدميري )6/474(، روضة الطالبين للنووي )11/71)
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ام  وَأَخُذوا المال  وقـََتلوا من غير تأويل  فحكمهم فلو َخرَج قوٌم عن طاعِة اإلم
حكم ُقطَّاع الطريق  وكذا لو خرجوا عن طاعته ومنعوا حقاً عليهم بال تأويل  سواء كان 
حدًا أو قصاصاً  أو حقًا ماليًا لله تعالى أو لآلدميين عنادًا أو مكابرة  لم يثبت لهم 

ين عن الدين إذا اجتمعوا بشبهة في   وكذا حكم المرتدين الخارج(1)أحكام البغاة
 .(2)الدين

وتأويل البغاة ُمعتَـبَـٌر  إذا كان محتماًل وبطالنه مظنوناً  فإن كان بطالنُُه مقطوعاً 
 به  فوجهان:

 .(3)أنَّه ال يعتبر؛ كتأويل أهل الردة أظهرهما:
صحابه كانوا وأ ه عنهوُخرَِّج على الوجهين: أنَّهم َأطلقوا القول  بأنَّ معاوية رضي الل

 .(6)قد نقول كان قطعياً  (5)كان خطأ معاوية ظنياً  وعلى الثاني  (4)باغين  فعلى األول
الخوارج: وهم ِصنٌف من المبتدعة  يعتقدون أنَّ من أَتى كبيرًة  فقد كفر  (7)/وأمَّا

ٍر فوحبَط عمله واستحق الخلود في النار  وأنَّ دار اإلماِم تصير بظهور الكبائِر فيها دار ك

                                  
(، الوسححححححححححححححيط للغزالي 13/122(، الحححححححاوي للمححححححاوردي )337انظر، مختصححححححححححححححر المزني )(  1)

 (.6/474(، روضة الطالبين للنووي )11/71(، العزيز للرافعي )6/416)
(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 11/71(، العزيز للرافعي )6/416انظر: الوسححححححححححححححيط للغزالي )(  2)

(6/474.) 
(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 11/7٩(، العزيز للرافعي )6/416انظر: الوسححححححححححححححيط للغزالي )(  3)

 (.4/122(، تحفة المحتاا للهيتمي )6/474)
 انَّه ال يعتبر.أي: إذا كان بطان التأويل مقطوعاً، ف(  4)
 أي: إذا كان بطان التأويل مقطوعاً، فانَّه يعتبر.(  5)
(، كفححايحة النبيححه 11/7٩(، العزيز للرافعي )121-17/127انظر: نهحايححة المطلحب للجويني )(  6)

 ، رسحححالة علمية بتحقيق عبد القيوم حميد(، المطلب العالي البن الرفعة16/261البن الرفعة )
 (.255) الله

 ./ب(96)اية اللوحة نه(  7)
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 .(1)وإباحة  فيطعنون لذلك في األئمة  وال يجتمعون معهم في الُجُمعات والجماعات
َفطريقُة اإلماِم والغزالي ِفيِهم  ُمَخالِفٌة لَنصِّ الشافعي واألصحاب  فأمَّا هما فقالوا: 

  (2)في تكفيرهم الخالُف المشهور في تكفير أهل البدع  اآلتي في كتاب الشهادات
 حهما:وأصال نكفرهم  فعلى هذا ففيهم وجهان: أحدهما: أَنَّهم بغاة  ا أَنَّ  واألصح:

 .(3)أَنَّهم كأهل الردة  ال نبالي بما َتمسَّكوا به  وعلى هذا ال تنفذ أحكامهم
َأنَّ ُحكَم البغاِة  (4)قال الرافعي: "ويمكن أن يُرّد هذا الخالف إلى الخالِف  ]في[

 لله عنهرضي ا؟ والذي َنصَّ عليه الشافعي أويلهل يَثُبت مع القطع ببطالن الت
واألصحاب: أَنَّهم إن َأْظَهروا رأي الخوارج  وتجنـَُّبوا الجماعات  وَكفَُّروا اإلمام ومن معه  
فإن لم يقاتُِلوا  وكانوا في قبضة اإلمام  لم يُقَتلوا ولم يـَُقاتـَُلوا  فإن صرَّحوا بسب اإلمام أو 

يهم ال  وإن بـََعث اإلمام إل أصحهما:  وإن َعرَُّضوا فوجهان: غيره من أهل العدل  ُعّزُِروا
والياً  فقتلوه  فعليهم القصاص  وال يـََتحتَّم قـَْتل قاتله على الصحيح  وقال البغوي: "إن 

  وهذا كله تفريٌع على أنَّهم ال (5)قاتلوا فـَُهم َفَسَقٌة  وحكمهم ُحكم ُقطَّاع الطريق"
 .(6)ُيكفَُّرون"

  

                                  
(، النجم الوهاا للدميري 6/474(، روضحححححححة الطالبين للنووي )11/7٩انظر: العزيز للرافعي )(  1)

 (.4/112(، أسنى المطالب لألنصاري )46/٩)
 /ب(.241انظر: مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسخة المكتبة الوطنية )(  2)
، البسحححححححححححيط للغزالي، رسححححححححححححالة علمية بتحقيق عبد (17/142انظر: نهاية المطلب للجويني )(  3)

(، وانظر: العزيز للرافعي 417-6/416(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )2/757الرحمن القحطححححاني )
 (.6/475(، روضة الطالبين للنووي )11/7٩)

 (.11/7٩في النسختين ]إلى[، والمثبا من العزيز للرافعي )(  4)
 (.7/212انظر: الته يب للبغوي )(  5)
(، التهحح يححب 331-337(، وانظر: مختصححححححححححححححر المزني )12-11/7٩ظر: العزيز للرافعي )ان(  6)

 (.475-6/474(، روضة الطالبين للنووي )7/212للبغوي )
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 ثالث: َنْصُب اإلماِم.الشرط ال
هل ُيشتَـَرط في البغاِة أن َيُكون ِفيهم إماٌم منصوٌب أو منتصب؟ فيه وجهان  وقيل 

 قوالن:
أحدهما: وهو ظاهر الَنّص وَنَسبه الرافعي إلى الجديد  واإلماُم إلى المْعَظم  وجزم 

 به جماعٌة كثيره: أنَّه ُيشترط.
  وقال ابن (3)ي: "وهو أظهر عند أكثرهم"  قال الرافع(2()1)وثانيهما: ال ُيشَترط

 .(5)  وظاهر كالم الغزالي أَنَّا ننفذ على هذا  قضاء من ولَّوه(4)الصباغ: "هو المذهب"
وقال اإلمام: "القائل به  ُيَخرِّج جميع أحكامهم  على ما ُتحال عليه األحكام 

 .(7)الوقت عن اإلمام" (6)عند شغور
 ننفذ قضاء من ولَّوه إذا لم يُنِصبوا إماماً  وقد تقدم ومقتضى الوجه األول  أَنَّا ال

  وحينئٍذ (1)أنَّه ُيشترط في تحقق شوكتهم أن يكون فيهم مطاع وإن لم يكن إماماً 
 .(٩)فاألحكام والواليات َتصُدر عنه
                                  

(، تحفححححححة المحتححححححاا للهيتمي 6/476وهو المعتمححححححد. انظر: روضحححححححححححححححححححة الطححححححالبين للنووي )(  1)
(4/122.) 

(، العزيز للرافعي 17/126جويني )(، نهاية المطلب لل13/122انظر: الحاوي للماوردي )(  2)
 (.٩/45(، النجم الوهاا للدميري )6/476(، روضة الطالبين للنووي )11/11)

 (.11/11انظر: العزيز للرافعي )(  3)
 (.262انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد القيوم حميد الله )(  4)
مطلب العالي البن الرفعة، رسححححححححالة علمية بتحقيق عبد (، ال6/417انظر: الوسححححححححيط للغزالي )(  5)

 (.261القيوم حميد الله )
(، 254: المكحححان أو البلحححد بمعنى خا وفرغ. انظر: تحرير ألفحححاظ التنبيحححه للنووي )شححححححححححححححغور(  6)

 (.1/416(، المعجم الوسيط )1/316) المصباح المنير
 (.17/132المطلب للجويني )انظر: نهاية (  7)
 (.411) صفحةانظر: (  8)
 (.261انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  9)
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ه السلطاُن ذو  وقال الغزالي في األقضية: "الوجه القطع بتنفيذ قضاء من والَّ
 .(2)ٌم بالوجه الثاني هنا في الحقيقة  وهو َجزْ (1)الشوكة"

العدل  وفيه  (3)/إال أن يُقال: الكالم َتمَّ عند فقد اإلمام وهو عند وجوده في أهل
والظاهر أنَّ كالمه ثَمَّ مطلق  وأَثر الخالِف في َنصب اإلمام  في تنفيذ األحكام   نظر

 .(4)ال في عدم الضمان
 .(5)ما ُتشترط في جواز قتالهم"  وهو بعيدوقال الماوردي: "هذه األمور كلها إنَّ 

 واعتبر الشيخ أبو محمد فيهم أمران آخران:
 .(6)أن يمتنعوا من ُحكِم اإلمام  وأن يُظهروا ألنُفِسهم حكماً 

قال الرافعي: "ويشبه أن يُقال: هذا طريُق مخالفِة اإلمام  والبد في القوم من 
 .(7)لما تقدم"المخالفة؛ ليكونوا باغين  وليس ذلك مخالفاً 

  

                                  
 (.7/2٩1انظر: الوسيط للغزالي )(  1)
 (.261انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد القيوم حميد الله )(  2)
 ./أ(97)وحة نهاية الل(  3)
 (.261انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  4)
 (.261(، المطلب العالي البن الرفعة )13/122انظر: الحاوي للماوردي )(  5)
(، كفاية النبيه البن الرفعة 6/476(، روضحححححة الطالبين للنووي )11/11انظر: العزيز للرافعي )(  6)

(16/262.) 
 (.11/11انظر: العزيز للرافعي )(  7)
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 النظر الثاني في أحكام البغاة:

 وهي ثالثة: الشهادة  والقضاء  والُغرم.
  وفيه قول: (1)فمقبولٌة على المشهور؛ بناًء على أَنَّهم ليسوا بفسقة أمَّا شهادتهم:

 .(2)أَنَّها ال تـُْقَبل إذا كان يستحل دماء أهل العدل وأموالهم
   وفيهما طرٌق:(3)َنصَّان متعارضان ففي نفوذه وأما قضاُء قاِضيِهم:

أحدها: فيه قوالن: أحدهما: ال َيصح  والثاني: َيصح مطلقاً  وإن كان جاهالً أو 
 .(4)فاسقاً 

 .(5)وثانيها: أَنَّه إن كان مأموناً في دينه  ال يَرَتِكب محظوراً نفذ  واال فال
 قضاءه  وإن كان الوثالثها: إن كان َيسَتحل دماء أهل العدل وأموالهم  لم ينفذ 

 .(7()6)يراه وهو على شرط القضاء  نفذ

                                  
(، العزيز للرافعي 12/34(، الحبحيحححححححان لحلحعمراني )13/136انحظحر: الحححححححححاوي لحلحمحححححححاوردي )(  1)

 (.6/476(، روضة الطالبين للنووي )11/12)
(، المطلب العالي البن الرفعة، رسححححححححححححححالة علمية بتحقيق 13/136انظر: الحاوي للماوردي )(  2)

 (.263عبد القيوم حميد الله )
ان هما: األو (  3) ل:ق وال يرد من قضححححححححاء قاضححححححححيهم إال ما يرد من قضححححححححاء قاضححححححححي اليرهمق، الَنصححححححححَّ

والثاني:ق إذا كان الير مأمون برأيه على اسحححححححححححتحال دم ومال لم ينف  حكمه ولم يقبل كتابهق. 
   (.33٩انظر: مختصر المزني )

 (.265(، المطلب العالي البن الرفعة )11/12انظر: العزيز للرافعي )(  4)
 ، المطلب العالي البن الرفعة(13/134(، الحاوي للماوردي )33٩لمزني )انظر: مختصححر ا(  5)

(264.) 
(، ٩/47(، النجم الوهاا للدميري )6/476وهو المعتمد. انظر: روضحححححححححححة الطالبين للنووي )(  6)

 (.4/121تحفة المحتاا للهيتمي )
ز للرافعي (، العزي12/33(، البيحححان للعمراني )135-13/134انظر: الححححاوي للمحححاوردي )(  7)

 (.6/476(، روضة الطالبين للنووي )11/12)
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 .(1)ورابعها: القطع بنفوذ قضائه
 خامسها: إن لم َيُكن بغيه فسقاً  نفذ قضاءه  وإن كان فسقاً  لم ينفذ.

وحيث نفذنا حكمه  فذلك فيما يـَنـُْفذ فيه ُحكم قاضي أهل العدل  فلو َحَكم 
 .(2)القياس الجلي  لم يـَنـُْفذبما ُيَخاِلف النصَّ أو اإلجماع أو 

حتى لو َوَقَع أحُد أهل العدل في َأسرِِهم  فقضى عليه قاضيَـُهم بضمان ما أتلفه 
  وكذا لو َحَكم بسقوط َضماِن ما أَتلفه أصحابه في غير القتال  (3)في الحرب  لم يـَنـُْفذ

 .(4)عد ذلكب وإن َحَكم بسقوط ما أتلفوه في القتال  نفذ حكمه  وال يجوز مطالبتهم به
  وال (6)لموافقه بتصديقهم (5)وال يـَنـُْفذ قضاء القاضي الباغي إذا كان من الخطابية

                                  
(، المطلب العالي البن 6/476(، روضححححححححححححة الطالبين للنووي )11/12انظر: العزيز للرافعي )(  1)

 (.265الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد القيوم حميد الله )
طالبين للنووي (، روضححححححححححححححة ال11/12(، العزيز للرافعي )13/135انظر: الحاوي للماوردي )(  2)

 (.4/121(، تحفة المحتاا للهيتمي )٩/47(، النجم الوهاا للدميري )6/476)
(، النجم الوهاا للدميري 6/476(، روضحححححححة الطالبين للنووي )11/12انظر: العزيز للرافعي )(  3)

(٩/47.) 
ي (، روضححححححححححححححة الطالبين للنوو 11/12(، العزيز للرافعي )13/135انظر: الحاوي للماوردي )(  4)

 (.٩/47(، النجم الوهاا للدميري )6/476-477)
: فرقة من الروافء، وهم أصححححححححححححاب أبي الخطاب محمد بن أبي زينب األسحححححححححححدي الخطابية(  5)

األجدع مولى بني أسحد، وهو ال ي عزا نفسه إلى أبي عبد الله جعفر الصادق رضي الله عنه، 
ادق على اُلُلوّبه الباطل في حقه؛ تبرأ منه ولعنه، وأمر أصححححححححححححححابه بالبراءة منه، فلما وقف الصححححححححححححح

وشححححححححححدد القول في ذلك، فلما اعتزل عنه، ادَّعى اإلمامة لنفسححححححححححه، ومن عقائدهم أَّنهم يتدينون 
(، منهاا السححححنة النبوية 1/17٩بشححححهادة الزور لموافقيهم. انظر: الملل والنحل للشححححهرسححححتاني )

 (.444-443(، معجم البدع لرائد بن أبي علفة )2/265البن تيمية )
(، النجم الوهاا للدميري 6/477(، روضحححححححة الطالبين للنووي )11/13انظر: العزيز للرافعي )(  6)

 (.4/112(، أسنى المطالب لألنصاري )47/٩)
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 .(1)تُقبل شهادة الباغي إذا كان منهم
  حيث يجوز له ذلك  إمَّا (4)أو الَخرَاج (3)أو الجزية (2)وإذا استوفَى قَاِضيَـُهم الزكاة

الَخراج  ي أنَّ للقاضي أن يأخذ الجزية و بتفويضهم ذلك  أو تفريعاً على أحد الوجهين ف
  بأنَّ له أخذها  إذا فـََعل ذلك إمامهم  أو (5)وأمَّا الزكاة  فقد جزم صاحب اإلشراف

 .(6)أقاموا الحدود على الجناة  اعتدَّ بما فعلوه

                                  
(، العزيز للرافعي 17/157(، نهاية المطلب للجويني )13/136انظر: الحاوي للماوردي )(  1)

 (.٩/47(، النجم الوهاا للدميري )6/477(، روضة الطالبين للنووي )11/13)
: لغًة التطهير والنماء والبركة واليرها، واصححححححححححححطاحاً: اسححححححححححححم لقدر مخصحححححححححححححوص من مال الزكاة(  2)

مخصحححححححوص يجب صحححححححرفه ألصحححححححناف مخصحححححححوصحححححححة بشحححححححرائط. انظر: مقاييس اللغة البن فارس 
 (.1/547(، مغني المحتاا للشربيني )121(، تحرير ألفاظ التنبيه للنووي )3/17)

: سححححححححححححححميا جزية؛ ألنها جزت عن القتل، أي: كفَّا عنه، واصححححححححححححححطاحاً: هي المال الجزية(  3)
قن دمائهم المأخوذ من الكفار في كل سححححححححححححنة بالتراضححححححححححححي؛ إلسححححححححححححكاننا إياهم في دارنا، أو لح

(، 31٩-311وذراريهم وأموالهم، أو لكفنحححا عن قتحححالهم. انظر: تحرير ألفحححاظ التنبيحححه للنووي )
 (.354-37/353(، تاا العروس للزبيدي )٩/315النجم الوهاا للدميري )

أو اليرها، وأصححححححله الغلة.  : إتاوة تؤخ  من أموال الناس، أو شححححححيء يوظف على األريالخراا(  4)
(، معجم المصححححححححححححححطلحات واأللفاظ الفقهية لمحمود 322انظر: تحرير ألفحاظ التنبيحه للنووي )

 (.1/124عبد المنعم )
ي اضحححي أب، تلمي  القصحححاحب اإلشحححراف: أبو سحححعد محمد بن أحمد بن أبي يوسحححف الهروي(  5)

عاصححم العبادي وقاضححي هم ان وله شححرح أدب القضححاء للعبادي وهو المسححمى باإلشححراف على 
الوامء الحكومحات، محات قبحل الخمسححححححححححححححمحائحة بكثير. انظر: طبقات الشححححححححححححححافعية للسححححححححححححححبكي 

 (.5/316) األعام(، 2٩2-1/2٩1(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )5/365)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين 14-11/13(، العزيز للرافعي )13/133انظر: الحححاوي للمححاوردي )(  6)

(، المطلححب العححالي البن الرفعححة، رسحححححححححححححححالححة ٩/41(، النجم الوهححاا للححدميري )6/477للنووي )
 (.  266-265علمية بتحقيق عبد القيوم حميد الله )
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 .(2)وا أهله بشيء من ذلك  َنصَّ عليهلم يُطَالِبُ  (1)/فإذا عاد البلد إلى أهل العدل
لى  و وقيل: إن أَعَطوا الزكاة بأنفسهم  لم َيسُقط عنهم  واطراده في غيرها بطريق األَ 

   ومقتضاه جريانه في الَخرَاج.(3)وقيل: ال يـُْعَتد بأخذهم الجزية؛ ألنَّها عوض
  لكن (4)دَّ بهصارفها  اعتُ ولو َصَرُفوا ما استخرجوه من الزَّكاة والِجْزيَة والَخرَاج إلى م

 لو َصرُفوا السهم الـُمرَصد لمرتزقة اإلسالم إلى جنودهم  ففي وقوعه موقعه وجهان:
 .(5)نعم أظهرهما:

من الخالف في أنَّهم هل يضمنون ما يتلفونه على أهل  (6)وقـَُرَب ]هذا الخالف[
 (1()7)العدل في القتال؟

ه اإلمام دََّعى من عليه َحٌق أنَّهم استوفوه  ولم يَعلم بوإذا َعاَد الَبلُد إلى َيِد اإلمام  فا
ولم تـَُقم به بينة  فهل ُيصدَّق بيمينه؟ ينظر  فإن كان زكاًة ُصدِّق  وهل اليمين مستحقة 

                                  
 ./ب(97)نهاية اللوحة (  1)
(، العزيز 13/133(، وانظر: الحححححاوي للمححححاوردي )33٩-331انظر: مختصححححححححححححححر المزني )(  2)

 (.6/471(، روضة الطالبين للنووي )11/14للرافعي )
(، النجم الوهاا للدميري 6/471(، روضححححححححححححة الطالبين للنووي )11/14انظر: العزيز للرافعي )( 3)

 (.266(، المطلب العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد القيوم حميد الله )41/٩)
(، النجم الوهححاا 6/411(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )17/132ني )انظر: نهححايححة المطلححب للجوي(  4)

 (.٩/41للدميري )
(، روضحححححححححححححححححة 11/14(، العزيز للرافعي )131-17/132انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )(  5)

 (.٩/41(، النجم الوهاا للدميري )6/471الطالبين للنووي )
 (.11/14من العزيز للرافعي ) المثباساقٌط في النسختين، و (  6)
(، تحفة المحتاا للهيتمي 6/471المعتمد: عدم الضحححححمان. انظر: روضححححححة الطالبين للنووي )(  7)

(4/121.) 
 (.266/267(، المطلب العالي البن الرفعة )11/14انظر: العزيز للرافعي )(  8)
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 .(3()2)فيه وجهان تقدم نظيرهما (1)أو مستحبة؟
ن اوإن كان جزيًة فالظاهر المشهور: أنَّه ال ُيَصدَّق  وإن كان خراجاً؛ فإن ك

 .(4)المدَِّعي دفُعُه ذمياً  لم يُقبل قوله  وكذا إن كان مسلماً على الصحيح
قال الماوردي: "فلو أخرج خط القابض  وكان سليمًا من االحتمال  ظاهر 

 .(5)ال" أصحهما:الصحة  فهل يُعمل به في حقوق بيت المال؟ فيه وجهان  
قُِبَل قوله   ه؛ فإن كان قد ثبت باإلقرار وإن ادََّعى من َوَجَب عليه َحدٌّ أنَّه أُِقيم علي

 .(6)وإن كان بالبينة؛ فإن كانت آثار الضرب باقية عليه  قُِبل  وإن لم يكن فال
وإذا َكَتب قاضيَـُهم حيُث يَنُفُذ َقَضاُءه بما َقَضى به إلى قاضي أهل العدل  جاز 

 .(7)قـَُبولُه وتنفيذه  واألولى أال يقبله
في أصح  (1)ينِة من َغير ُحكم  فلقاضي العدل أن َيحُكَم بهوإن َكَتب بَسَماع الب

                                  
(، تحفة المحتاا 4/172المعتمد: أنَّ اليمين مسححححححححتحبة. انظر: مغني المحتاا للشححححححححربيني )(  1)

 (.4/121للهيتمي )
/ب( 171) 2انظر: مخطو  الجواهر البحرية للقمولي، نسححححححححححححححخة المكتبة السححححححححححححححليمانية، م(  2)

 /أ(.113/ب( )112)
(، روضحححححححححححة الطالبين للنووي 11/14(، العزيز للرافعي )5/223انظر: المه ب للشحححححححححححيرازي )(  3)

 (.4/113(، أسنى المطالب لألنصاري )6/471)
العزيز للرافعي  ،(5/223المه ب للشححيرازي ) (،134-13/313انظر: الحاوي للماوردي )(  4)

 (.4/113(، أسنى المطالب لألنصاري )6/471(، روضة الطالبين للنووي )11/14)
 (.13/134انظر: الحاوي للماوردي )(  5)
(، 125-2/124انظر: تتمة اإلبانة للمتولي، رسحححححححححححححالة علمية بتحقيق عبد الرحيم الحارثي )(  6)

(، أسحححححححححنى المطالب لألنصحححححححححاري 6/471(، روضحححححححححة الطالبين للنووي )11/14العزيز للرافعي )
(4/113.) 

(، روضححححححححححححححة الطالبين للنووي 11/13(، العزيز للرافعي )13/135انظر: الحاوي للماوردي )(  7)
 (.4/113(، أسنى المطالب لألنصاري )٩/47(، النجم الوهاا للدميري )6/477)

 أي: بكتاب سماع البينة.(  8)
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: "كنت أود لو َفصَّل بين (2)  وطردهما بعضهم في الكتاب بالحكم  وقال(1)القولين
 .(3)األحكام المتعلقة بأهل النجدة واألحكام المتعلقة بالرعايا"

ل عموفـََرض جماعٌة المسألة في جواز العمل به  وجماعٌة أخرى في وجوب ال
  فـََتحصَّل في المسألة خمسة أوجه: يجوز العمل بكتابهم مطلقاً  ال يجوز مطلقاً  (4)به

 يجب مطلقاً  ال يجب مطلقاً  يفرق بين كتاب الُحْكِم وكتاب الثبوت.
وروى القاضي أبي الطيب عن النص: "أنَّه إذا كتب إلى قاضي البغاة وهو معروفاً 

ي  فليس قاضينا بالعدالة  قبَل كتابه؛ فإن لم يعرفه القاضبالعدالِة وَسمَّى شهوداً يعرفهم 
 .(7)/(6): وهو غريب(5)بشيء"  ]قال[

ولو ورد على قاضينا كتاب قاضيهم  ونحن ال ندري أنَّه َيستحل دماء أهل العدل 
 .(1)وأموالهم أم ال  فهل يعمل به قاضينا؟ فيه قوالن  واختار الشافعي: أنَّه ال يَعَمُل به

في حق من اجتمع فيهم الشوكة والتأويل؛ فإن فُِقَدت الشوكة دون التأويل   هذا كله
فصفة الطاعة مستمرٌة عليهم  وليس لهم َنصُب قاضي  ولو َحكَُّموا قاضيًا فيما بينهم 

                                  
(، 41٩-6/411(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )157-17/156: نهححايححة المطلححب للجويني )انظر(  1)

 (.6/477(، روضة الطالبين للنووي )11/13العزيز للرافعي )
 أي: إمام الحرمين الجويني.(  2)
(، روضحححححححححححححححححة 11/13(، وانظر: العزيز للرافعي )17/157انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )(  3)

 (.  6/477الطالبين للنووي )
(، التعليقححة الكبرى 5/222(، المهحح ب للشححححححححححححححيرازي )13/135انظر: الحححاوي للمححاوردي )(  4)

(، المطلب العالي البن الرفعة، 254-1/253للطبري، رسححححححالة علمية بتحقيق مازن الحارثي )
 (.261رسالة علمية بتحقيق عبد القيوم حميد الله )

 ساقٌط في ) (.(  5)
 (.1/254رسالة علمية بتحقيق مازن الحارثي ) انظر: التعليقة الكبرى للطبري،(  6)
 ./أ(98)نهاية اللوحة (  7)
(، النجم الوهاا للدميري 6/477(، روضحححححححة الطالبين للنووي )11/13انظر: العزيز للرافعي )(  8)

(٩/41.) 
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 .(3()2)في حق غيرهم (1)وهو أهٌل  ففيه الخالف المشهور في التحكيم
ال اإلمام: "فإن فعلوا ]يعزرون   ق(4)وليس لهم قوة أخذ الحقوق وإقامة الحدود

 .(6()5)عليه["
وإن فُِقَد منهم التأويل دون الشوكة  فالظاهر المشهور أنَّ ُحكمهم ال يَنُفذ  ولإلمام 

عمَّن َيصُلح لإلمامة؛ فإنا  (1)  فيكون الحال كالحال فيما إذا خال العصر(7)فيه احتمال
 .(٩)ننفذ قضاَء من ولي القضاء من ذي الشوكة للحاجة

  

                                  
، ا جعحل الحكم إليححه، يقحال حكَّمتحه في مححالي: لغحة من َحكََّم ُيحكّبم، َحكَّم فانحاً إذالتحكيم(  1)

إذا جعلا إليه الحكم فيه، واصحححححححححححطاحاً: هو اتخاذ الخصحححححححححححمين حاكماً برضحححححححححححاهما لفصحححححححححححل 
(، تاا 5/1٩22) الصحححححححححححححححاح للجوهريخصححححححححححححححوماتهما، ويقال له: الَحَكم والمَحكَّم. انظر: 

 (.53(، التعريفات الفقهية للبركتي )31/511العروس للزبيدي )
مد: أنَّ التحكيم في الير حدود الله جائز بشححححححر  أهلية المحكَّم للقضححححححاء. انظر: مغني المعت(  2)

 (.4/423(، تحفة المحتاا للهيتمي )4/526المحتاا للشربيني )
 (.6/471(، روضة الطالبين للنووي )11/15انظر: العزيز للرافعي )(  3)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين 11/15)(، العزيز للرافعي 17/131انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  4)

 (.6/471للنووي )
 (.17/131في النسختين ]صفعوا[، والمثبا من نهاية المطلب للجويني )(  5)
 (.17/131انظر: نهاية المطلب للجويني )(  6)
 (.132-17/131انظر: نهاية المطلب للجويني )(  7)
لحين، وقيل العصححححححححححر: كل مدة الير محدودة تحتوي على أمم تنقري : هو الدهر واالعصححححححححححر(  8)

(، 4/342(، مقاييس اللغة البن فارس )2/741) الصحححححححححححححاح للجوهريبانقراضححححححححححححهم. انظر: 
 (.2/212معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية لمحمود عبد المنعم )

، روضحححححححححححححححححة (11/15(، العزيز للرافعي )132-17/131انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )(  9)
 (.٩/52(، النجم الوهاا للدميري )6/471الطالبين للنووي )



 دراسةً وتحقيقًا....... هـ(727الجواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي )ت:

 

494 

 فصلٌ 

من نفٍس أو ماٍل    وأما الُغرُم فالكالم فيه، فيما يُتِلُفه العادل على الباغي
 وفي َعكسه  وفيما إذا ُوِجَد اإلتالُف من الذين لم َيسَتْجِمُعوا ِصَفة الباغين.

فما يُتِلُفه العادل على الباغي  وبالعكس في غير القتال  من نفٍس أو  أمَّا األوُل:
  وأمَّا ما يُتِلُفه َأحُدهما على اآلخر في القتال  فما يُتِلُفه العادل على (1)ماٍل مضمون

الباغي  من نفٍس أو ماٍل غير مضمون عليه  سواء كان المقتول مقاتاًل أو رِدءًا لهم 
 . (2)وعوناً 

لهم وال َعوناً   (3)قال الماوردي: "فإن كان منعزاًل عن الصف  ولم يكن رِدءاً 
 .(4)بالدية  وفي َضَمانَِها بالقصاص وجهان"ُضِمَنت نَفُسه 

، (5)وذََكر صاحُب المهذَّب في َجواز قَتِل من َحَضر منهم الصف ولم يـَُقاتل وجهين

                                  
(، العزيز للرافعي 6/41٩(، الوسححححححححححححححيط للغزالي )13/125انظر: الححححححححاوي للمحححححححاوردي )(  1)

 (.6/471(، روضة الطالبين للنووي )11/16)
(، روضححححححححححححححة الطالبين 11/16(، العزيز للرافعي )126-13/125انظر: الححاوي للماوردي )(  2)

(، المطلب العالي البن الرفعة، رسححححححححححالة علمية بتحقيق عبد القيوم حميد الله 6/471لنووي )ل
(271.) 

: أي عوناً، يقال: فان ردء فان أي معينه، وفان ردٌء لفان أي ينصححححححره ويشححححححد ظهره، ردءاً (  3)
(، تححاا العروس للزبيححدي 2/527ة البن فححارس )والردء: العون والنححاصححححححححححححححر. انظر: مقححاييس اللغحح

(1/242.) 
 (.13/127انظر: الحاوي للماوردي )(  4)
(، النجم الوهححاا للححدميري 6/141المعتمححد: أنححَّه ال يُقتححل. انظر: روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي )(  5)

 (.5/1٩5انظر: المه ب للشيرازي )و  (،54/٩)
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 ."أصحهما المنع": (1)قال صاحب الوافي
َض إتالٌف فيه ليس ه  فلو فُرِ قال اإلمام: "والمراد بما يَتَلُف بالِقتال  ما يَتَلف بسبب

 .(2)من َضُروَرته فهو ُملَحٌق بما تَِلَف في غير القتال" انتهى
واسَتمَتعوا  ضاء الحربوحكى القاضي في َضمان ما أَتلُفوه من طعام البغاة َقبَل انق

  وألحق الماوردي ما أَتَلفوه قبل الحرب من (3)هم وثيابهم وأسلحتهم وجهينببه من دوا
 .(4)إذا َقَصدوا إضعافهم بما أتلفوه في الحرب  وقال: "ال يضمنونه" أموالهم

وأمَّا ما يُتِلُفه الباغي على العادِل  من نفٍس أو ماٍل ففي َضَمانه بالدية والَبَدل 
 .(5)أنَّه ال َيضمن أصحهما:قوالن  

  وصححه (6)أنَّها ال َتجبأشبههما: وعلى هذا ]ففي وجوب كفارة القتل وجهين  
  ففي وجوب القصاص إذا كان القتل عمداً وجهان  (1)  فإن قُلنا: َيضمن[(7)ماورديال

 .(٩)ال أصحهما:وقيل: قوالن  

                                  
، وكتابه هو الوافي بالطلب في شححححححححححححرح ىصححححححححححححاحب الوافي: هو أبو العباس أحمد بن عيسحححححححححححح(  1)

المهح ب، ولم أجحد لحه ترجمحة الير ه ه. انظر: المجموع شححححححححححححححرح المه ب تكملة السححححححححححححححبكي 
(12/4.) 

 (.4/163(، وانظر: مغني المحتاا للشربيني )17/136انظر: نهاية المطلب للجويني )(  2)
(، المطلححب العححالي البن الرفعححة، رسحححححححححححححححالححة علميححة 16/272يححة النبيححه البن الرفعححة )انظر: كفححا(  3)

 (.274بتحقيق عبد القيوم حميد الله )
 (.13/127انظر: الحاوي للماوردي )(  4)
(، العزيز للرافعي 422-6/41٩(، الوسححححححححححيط للغزالي )5/222انظر: المه ب للشححححححححححيرازي )(  5)

 (.4/121(، تحفة المحتاا للهيتمي )6/714(، روضة الطالبين للنووي )11/16)
 (.6/47٩(، روضة الطالبين للنووي )17-11/16انظر: العزيز للرافعي )(  6)
 (.13/127انظر: الحاوي للماوردي )(  7)
 ساقٌط في ) (.(  8)
(، روضححححححححححححححة الطالبين للنووي 11/16(، العزيز للرافعي )13/127انظر: الحاوي للماوردي )(  9)

(6/47٩.) 
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دية عمٍد حتى َتِجُب في مال الجاني حالَّة  أو دية شبه  (1)/وعلى هذا  فالديةُ 
 .(3)  وَجَزم الماوردي باألول(2)يه وجهانحتى تكون على العاقلة مؤجلة؟ ف العمد

وال خالف في أنَّ األموال المأخوذة في القتال تـَُردُّ بعد انقضاِء الحرب إلى 
  .(5)من الفريقين؛ فإن أُتِلَفت بعد انقضاِء الحرب  َوَجب َضمانـَُها (4)أَربَابها

                                  
 ./ب(98)هاية اللوحة ن(  1)
(، روضحححححححححححححححححة 11/16(، العزيز للرافعي )136-17/135انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )(  2)

 (.6/47٩الطالبين للنووي )
 (.13/127انظر: الحاوي للماوردي )(  3)
أي صححححححححاحبه ومالكه  : جم  رب، وهو: الصححححححححاحب والمالك، يقال: ورب كل شححححححححيءأربابها(  4)

(، القاموس المحيط للفيروز 422-1/3٩٩ومسححححححححححححتحقه. انظر: لسححححححححححححان العرب البن منظور )
 (.1/17آبادي )

(، روضححححححححححححححححححة الطحححححالبين للنووي 11/17(، العزيز للرافعي )12/21البيحححححان للعمراني )انظر: (  5)
 (.4/113(، أسنى المطالب لألنصاري )6/47٩)
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 فرع 

دُّ على طئها  فعليه الحلو استولى باٍغ على أََمٍة أو ُمْسَتوَلَدٍة ألْهِل العدل وو 
  وفيه وجٌه: أنَّهُ ال َيِجْب  قال الماوردي: "وهو ُمطَّرٌِد في كل ما ارتكبوه مما (1)المذهب

 .(2)يُوِجُب الحدَّ"
  وال َيِجُب المهر على المشهور إن كانت (3)فَإن َأوَلَدها فالولُد رقيٌق غير نسيب

  وقال (6()5)على القولين في ضمان المال  فقيل: هو (4)ُمطَاِوَعة  وإن كانت ُمكَرَهةً 
 .(1)أن يُقَطَع بوجوبه  كما لو أتلَف المال المأخوذ بعد االنهزام" (7)البغوي: "]ينبغي[

 والظاهر أنَّ األولين فرضوا المسألة فيما إذا وقع الوطء قبل انقضاء الحرب.
ِسيب  وال حدَّ وال ٌق غيُر نَ ولو استولى الحربيُّ على أََمٍة مسلمٍة َفَأوَلَدها  فالولُد رقي

 .(٩)َمَهر

                                  
(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 11/17(، العزيز للرافعي )7/221انظر: التهححح يحححب للبغوي )(  1)

 (.4/113(، أسنى المطالب لألنصاري )6/47٩)
 (.277(، وانظر: المطلب العالي البن الرفعة )124انظر: األحكام السلطانية )(  2)
(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 11/17(، العزيز للرافعي )7/212انظر: التهححح يحححب للبغوي )(  3)

 (.4/122فة المحتاا للهيتمي )(، تح6/47٩)
(، تحفة 4/163المعتمد: وجوب المهر إذا كانا مكرهة. انظر: مغني المحتاا للشحححربيني )(  4)

 (.4/122المحتاا للهيتمي )
(، النجم الوهححححاا للححححدميري 47٩-6/471)مححححد: ال يجححححب. انظر: روضحححححححححححححححححة الطححححالبينالمعت(  5)

(٩/41.) 
 (.6/47٩(، روضة الطالبين للنووي )11/17افعي )(، العزيز للر 7/212)انظر: الته يب(  6)
 (.7/282التهذيب للبغوي )ساقط في النسختين، والمثبا من (  7)
 (.7/212انظر: الته يب للبغوي )(  8)
(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 11/17(، العزيز للرافعي )7/212انظر: التهححح يحححب للبغوي )(  9)

 (.4/113(، أسنى المطالب لألنصاري )6/47٩)
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إذا ُوِجَد اإلتالُف ممن لم َتجتمع فيهم ِصَفُة البغاِة من مخالفي اإلمام؛  الثاني:
بأن كان لهم تأويٌل بغير شوكة؛ لقلة عددهم  فيلزمهم ضمان ما أتلفوه مطلقاً في القتال 

 .(1)وغيره
خالف  م قَتَلُهم إذا قـََتلوا  وهوي َتَحتُّ   وهو يَقَتضِ (2)وألحقهم الرافعي بقطَّاع الطريق

 .(3)ظاهر كالم الشافعي واألثر
ضمان الطريق  ويَلَزُمُهم مع الِقَد واحد من الشروط فهم قطَّاع وقال ابن داود: "إذا فُ 

: (4)حدود قطع الطريق  ومنهم من قال: يلزمهم الضمان والقصاص دون الحد  قال
ين  فإن لم يَبَدأوا بقتاٍل فقاتلهم اإلمام  أو َجَعُلوا واألولى أن ُيجَعَل ذلك على حال

 .(5)يختلسون شيئاً ويهربون  فال يلزمهم الحد  وإن بدأوا بقتاٍل  فـَُهم قطَّاع الطريق"
  أنَّهم إذا قتلوا الوالي عليهم ما ذََكره الماوردي والبندنيجي (6)ويـَُقاِرُب ما رواه

 .(7)نحوه  ففي تحتُّم قَتلهم خالفو 
 وإن ُوِجَدت لهم شوكٌة بغير تأويل  ففي وجوب ضمان ما أتلفوه عليهم طريقان:

 أحدهما: القطع بوجوبه  كالذين لهم التأويل دون الشوكة.

                                  
(، النجم الوهححاا 6/47٩(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي )11-11/17انظر: العزيز للرافعي )(  1)

 (.4/113(، أسنى المطالب لألنصاري )52-٩/4٩للدميري )
 (.11/11انظر: العزيز للرافعي )(  2)
 (.27٩انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد القيوم حميد الله )(  3)
 أي: ابن داود. ( 4)
 (.27٩انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  5)
 أي: ابن داود.(  6)
 (.212-27٩(، المطلب العالي البن الرفعة )13/114انظر: الحاوي للماوردي )(  7)
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 .(2()1)طَْرُد القولين المتَـَقدمين في الباغين وأظهرهما:
ت فيما إذا اجتمع مرتدُّون وكانويجري القوالن في أنَّ أهل البغي هل يضمنون  

 (3)لهم شوكة وأتلفوا في القتال مااًل أو نفسًا ثم أسلموا؟ ورأى بعضهم األظهر: ]نفي[
 .(7()6)والبغوي وجوبه  والبندنيجي  والماوردي  حامد (5)/  وصحح أبو(4)الضمان

  فقيل: في البغاة  واختلفوا في الترتيبورتََّب جماعة الخالف فيهم على الخالف 
إن لم نُوِجب الضمان على الباغي  فعلى المرتد أولى  وإن أوجبناه  ففي المرتد قوالن  

  فيجيء في المرتدين طريقان آخران  قاطعٌة بالضمان (1)وقال القفال والقاضي عكسه
  .(12)دم؛ فإن قُلنا: يجب ضمان المال  ففي القصاص ما تق(٩)وقاطعٌة بعدمه

                                  
المعتمحححد: عحححدم وجوب ضححححححححححححححمحححان محححا أتلفوه في الحرب. انظر: روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي (  1)

 (.4/122(، تحفة المحتاا للهيتمي )4/163ي )(، مغني المحتاا للشربين6/471)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين 11/11(، العزيز للرافعي )17/13٩انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  2)

 (.212(، المطلب العالي البن الرفعة )412-6/47٩للنووي )
 (.11/11في النسختين ]وجوب[، والمثبا من العزيز للرافعي )(  3)
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين 11/11(، العزيز للرافعي )17/13٩ب للجويني )انظر: نهححايححة المطلحح(  4)

 (.211-212(، المطلب العالي البن الرفعة )6/412للنووي )
 ./أ(99)نهاية اللوحة (  5)
 (.4/122(، تحفة المحتاا للهيتمي )4/113وهو المعتمد. انظر: أسنى المطالب )(  6)
(، التهحح يححب للبغوي 63-12/62للعمراني ) (، البيححان13/446انظر: الحححاوي للمححاوردي )(  7)

 (.211-212(، المطلب العالي البن الرفعة )11/11(، العزيز للرافعي )7/2٩6)
إن أوجبنا الضححمان على الباالي، فالمرتد أولى بالوجوب، وإن لم قأي: قال القفال والقاضححي: (  8)

 (.221. انظر: المطلب العالي البن الرفعة )قنوجبه، ففي المرتد قوالن
-11/11(، العزيز للرافعي )7/2٩6(، التهحح يححب للبغوي )12/63انظر: البيححان للعمراني )(  9)

 (.212-212(، المطلب العالي البن الرفعة )1٩
 (.4٩5) صفحةانظر: (  11)
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 في كيفية ِقَتالهم (1)]النظر الثالث[

ويجوز قتال البغاة  وقتال كل من َوَجب عليه حٌق فامتنع من أدائه  سواٌء كان 
  ويراعى في ِقَتالهم أمور:  (2)بتأويٍل أو غيره

ًا َفطناً ؛ فإن بدأوا به بعث اإلمام إليهم نذيرًا أميناألول: أن َُّهم ال يُبَتَدُرون بقتال
؛ فإن أظهروا مظلمًة وعلَّلوا امتناعهم بها  (3)؛ فإذا جاءهم سأل إليهم ما يَنقمونناصحاً 

أزالها  وإن ذكروا شبهًة  كشفها  وإن لم َيْذُكروا شيئاً وأصرُّوا بعد إزاحة العلة  ولم يعودوا 
على الَعود؛ فإن أصرُّوا دعاهم إلى المناظرة؛  (4)هموحضَّ   همووعظَ   همإلى الطاعة  نصحَ 

 .(5)فإن لم ُيِجيُبوا إليها  أو أجابوا فـَغُِلُبوا وأصرُّوا  أدَّبهم بالقتال
وهل تقديُم اإلنذار والمناظرة واجٌب أم مستحب؟ فيه وجهان بناًء على استتابة 

 .(6)أنَّه واجب أصحهما:المرتد  

                                  
 في ) (: ]الشر  الثالث[.(  1)
 (.213ة بتحقيق عبد القيوم حميد الله )انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسالة علمي(  2)
: بكسحر القاف وفتحها أي يكرهون، وهي من نقم: والنون والقاف والميم أصيل يدل ينقمون(  3)

على إنكححار شححححححححححححححيء وعيبححه. ونقمححا عليححه أنقم: أنكرت عليححه فعلححه. انظر: مقححاييس اللغححة البن 
 (.312ير ألفاظ التنبيه للنووي )(، تحر 5/464فارس )

: من الحء، والحاء والضحححاد أصحححان: أحدهما البعث على الشحححيء، يقال حضحححضحححته حضحححهم(  4)
على ك ا، إذا حضحححضحححته عليه وحرضحححته، وحضحححه على األمر حضحححا أي حمله عليه وحثه. انظر: 

 المصححححححححححححححبححاح المنير(، 2/13ة البن فححارس )(، مقححاييس اللغحح3/1271) الصحححححححححححححححححاح للجوهري
(1/142.) 

(، العزيز للرافعي 7/212(، التهححح يحححب للبغوي )17/132انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )(  5)
(، المطلب العالي البن الرفعة، رسححححححححححححححالة 6/412(، روضححححححححححححححة الطالبين للنووي )٩2-11/1٩)

 (.2٩2-2٩2علمية بتحقيق عبد القيوم حميد الله )
(، مغني ٩/51(، النجم الوهححاا للححدميري )2٩2-2٩1المطلححب العححالي البن الرفعححة )انظر: (  6)

 (.4/163المحتاا للشربيني )
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   قال الماوردي: "بخمسة ُشروط:(1)والقتاُل بعد ذلك واجب
 رِيم أهل العدل بإفساِد سبيلهم.أحدها: أن يـََتعرُضوا لحَ 

 والثاني: أن يـََتعطَّل جهاُد المشركين بهم.
 والثالث: أن يأخذوا من حقوِق بيت المال ما ليَس لهم.

 الرابع: أن يمتنعوا من َدْفِع ما َوَجب عليهم.
 .(3)على َخْلِع اإلمام الذي انعقدت بَيعُته" (2)الخامس: أن يتظاهروا
عة  وال منعوا حقاً  وال َتعدَّوا على اإلمام وغيره  جاز قتالهم؛ فلو انفردوا عن الجما

ألجل تفريق الجماعة وال يجب  لكن لو منعوا الزكوات في األموال الظاهرة  وقالوا نـَُفرقها 
 في أهل الُسهمان منا  ففي وجوب قتالهم قوالن: 

إلمام ال أحدهما: وهو قياس الجديد أنَّه ال َيجب  ]إذا قيل: إن دفعها إلى ا
 .(4)يجب[

]الثاني: وهو قياس قول الشافعي في القديم: أنَّه واجب  إذا قيل فيها بوجوب 
 .(6()5)دفعها إلى اإلمام["

وقال اإلمام: "سبيل مقاتلتهم سبيل دفع الصائل  والمقصود َردُّهم إلى الطاعة ودفع 
دفُع باليد إذا أمكن الشرهم  ال النفي والقتل  ومن أثره االقتصار على األدنى فاألدنى؛ ف

                                  
 (.4/164(، مغني المحتاا للشربيني )٩/53انظر: النجم الوهاا للدميري )(  1)
ن. واسحححححححتظهر به: أي اسحححححححتعان به، والظهير: المعي: أي يتعاونوا، والتظاهر: التعاون، يتظاهروا(  2)

 (.2/317) المصباح المنير(، 2/732) الصحاح للجوهريانظر: 
 (.13/124انظر: الحاوي للماوردي )(  3)
 (.13/125في النسختين ]دفعها إال أن يجب[، والمثبا من الحاوي للماوردي )(  4)
 (.13/125دي )ثبا من الحاوي للماور مساقٌط في النسختين، وال(  5)
 (.13/125انظر: الحاوي للماوردي )(  6)
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 .(1)من غير َشْهِر ِساَلٍح  وجب االقتصار عليه"
  ال يُعَدل إلى (3)  ومتى أمكَن اإلثخان(2)/وإذا أمكن األسر ال يُعَدل إلى القتل

 .(4)التذفيف؛ فإن التحَم القتال  واشتدَّت الحرب  خرج األمر عن الضبط
  (5)نَّا ال نسير إليهم  وليس كذلك"قال اإلمام: "وظاهر هذا ُيخّيل إلى المبتدي أ

 .(6)"ورأيُت لبعض المعتبرين أنَّا َنصَطفُّ في مقابلتهم  فإذا َقَصدونا ندفعهم  وهو زلل"
الذي استولوا  (7)وإذا أدَّبـَُهم اإلمام بالحرِب ولم يَرِجُعوا  سار إليهم ومنعهم من الُقْطر

 .(1)أن يتوبوا وَيسَتسِلموا عليه  فإن انكشفوا وكلمتـُُهم واحدٌة  اتبعهم إلى
عداد له  فإذا الستفظهر أنَّ المراد بإطالقنا أنَّ ِقَتالُهم دفٌع  منعهم عن العصيان وا

 .(٩)ين  سرنا إليهم وزحفنا عليهمصرِّ رأيناهم مُ 

                                  
(، روضحححححححححححححححححة 11/1٩(، وانظر: العزيز للرافعي )17/132انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )(  1)

 (.6/412الطالبين للنووي )
 ./ب(99)نهاية اللوحة (  2)
قيامه بحيث ال يبقى له حراك وال امتناع. انظر: الزاهر  : إنهاؤه بالجراح إلى سحححححححقو اإلثخان(  3)

 (.314(، تحرير ألفاظ التنبيه للنووي )25٩في الريب ألفاظ الشافعي للهروي )
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين 11/1٩(، العزيز للرافعي )17/144انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  4)

له ة بتحقيق عبد القيوم حميد ال(، المطلب العالي البن الرفعة، رسححححححححححالة علمي6/412للنووي )
(2٩3.) 

 (.17/132انظر: نهاية المطلب للجويني )(  5)
 (.17/143انظر: نهاية المطلب للجويني )(  6)
(، 2/7٩5) الصححححححححححاح للجوهري: بالضحححححححححم الناحية والجانب، والجم : أقطار. انظر: طرالقُ (  7)

 (.5/125ن فارس )مقاييس اللغة الب
(، روضحححححححححححححححححة 11/1٩(، العزيز للرافعي )133-17/132انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )(  8)

 (.2٩3(، المطلب العالي البن الرفعة )6/412الطالبين للنووي )
 (.2٩3(، المطلب العالي البن الرفعة )17/143انظر: نهاية المطلب للجويني )(  9)
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النذير بالقتال اسَتنظَُروا  بحث اإلمام عن حالهم؛ فإن  (1)ولو كان حين آَذنـَُهم
ى الطاعة وأنَّهم ينتظرون كشف الشبهة أو يتأملون أو يشاورون  َظهر أنَّهم عازمون عل

 .(3)  وإن َظَهر أنَّهم يَقصدون االجتماع  أو ينتظرون مدداً  فال(2)أنظرهم
وقال الشيخ أبو حامد: "لو سألوا اإلنظار يوماً أو نصف يوم  أنظرهم  والتفصيل 

   قال الروياني: واألول أولى.(4)فيما زاد عليه"
ُهم ولو بذلوا فيه مااًل  وإذا كان بأهل العدل وإن سَ  أَُلوا َترك الِقَتال أبداً  لم ُيِجبـْ

 .(5)َضْعٌف أخََّر القتال إلى أن يَقَووا
قال في األم: "ولو كان عندهم ُأَساَرى من أهل العدل  فسألوا والحرب قائمة  أن 

قوهم أطلقنا ثاقاً  فإن أطليُْمِسك لُيطِلقوهم  وأعطوا بذلك رهائن  تُقَبل الرهائن استي
 .(6)الرهائن  وإن قتَـُلوهم  لم َيُجز قتل الرهائن  والبدَّ من اإلطالق بعد انقضاء الَحرْب"

  

                                  
(، مقححاييس 5/2261) الصححححححححححححححححاح للجوهري: أي أعلمهم، وأذن بمعنى علم. انظر: آذنهم(  1)

 (.16(، مختار الصحاح للرازي )1/77اللغة البن فارس )
: أي أمهلهم، واإلنظحححححار: التحححححأخير واإلمهحححححال. انظر: لسحححححححححححححححححححان العرب البن منظور أنظرهم(  2)

 (.14/24٩(، تاا العروس للزبيدي )5/1٩2)
(، العزيز للرافعي 22-12/21(، البيحححححان للعمراني )13/123انظر: الححححححاوي للمحححححاوردي )(  3)

(، المطلب العالي البن الرفعة، رسحححححححححححالة علمية 6/411(، روضحححححححححححة الطالبين للنووي )٩2/11)
 (.2٩2بتحقيق عبد القيوم حميد الله )

 (.264-16/263الرفعة )انظر: كفاية النبيه البن (  4)
(، روضححححححححححححححة الطالبين للنووي 11/٩2(، العزيز للرافعي )13/123انظر: الحاوي للماوردي )(  5)

 (.16/264(، كفاية النبيه البن الرفعة )6/411)
(، روضحححححححة الطالبين للنووي 11/٩2(، وانظر: العزيز للرافعي )5/532انظر: األم للشحححححححافعي )(  6)

(6/411.) 
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وإذا ُقوتُِلوا ال يـُتـََّبع ُمدِبرهم وال منهزمهم  وكذا َمْن ألقى السالح وترك القتال ال 
هم لم نكفَّ عنهم  بل نطلب  ولو ولَّوا ظهورهم مجتمعين  تحت راية زعيمهم  (1)يقاتل

إلى أن يرجعوا إلى الطاعة  وإذا َبطَلت قوة واحٍد منهم واعتضاده بالَجْمع  لتخلُّفه عنهم 
 .(2)مختاراً أو غير مختار  ال يـُتـََّبع وال يـَُقاتل

إلى فئة  قال اإلمام:  (5)  وإن ولَّى متحيزاً (4)لقتاٍل يـُتـََّبع ويـَُقاتل (3)ومن ولَّى متحرفاً 
 على القتال  وإن كانت بعيدة فوجهان: (6)ن كانت قريبة فهو ]كالمداوم["فإ

ال يـُتـََّبع  وأطلق بَعُضُهم الوجهين من غير  (7)وهو ظاهر النص ]أنَّه[ أظهرهما:
 .(1)تـَْفرِقة بين أن تكون الفئة قريبة أو بعيدة"
  

                                  
(، العزيز للرافعي 7/211(، التهححححححح يحححححححب للبغوي )23-12/22ان للعمراني )انظر: البيححححححح(  1)

 (.6/411(، روضة الطالبين للنووي )٩2/11)
(، روضحححححححححححححححححة 11/٩2(، العزيز للرافعي )143-17/142انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )(  2)

 (.4/114(، أسنى المطالب لألنصاري )6/411الطالبين للنووي )
: التحرف لغحًة الميل والعدول، المتحرف هو المنتقل إلى مكان أمكن للقتال. انظر: متحرفحاً (  3)

(، النجم الوهححاا للححدميري 1/132) المصححححححححححححححبححاح المنير(، 314تحرير ألفححاظ التنبيححه للنووي )
(٩/332.) 

الطحححالبين للنووي  (، روضححححححححححححححححة11/٩2(، العزيز للرافعي )7/211انظر: التهححح يحححب للبغوي )(  4)
 (.4/114(، أسنى المطالب لألنصاري )6/411)

: المتحيز هو ال اهب بنية أن ينضححححححم إلى طائفة ليرج  معهم إلى القتال. انظر: تحرير متحيزاً (  5)
 (.٩/332(، النجم الوهاا للدميري )314ألفاظ التنبيه للنووي )

 (.11/٩2سختين ]كالمداف [، والمثبا من العزيز للرافعي )في الن(  6)
 ساقٌط في )و(.(  7)
(، روضحححححححة ٩1-11/٩2(، وانظر: العزيز للرافعي )17/143انظر: نهاية المطلب للجويني )(  8)

 (.6/411الطالبين للنووي )
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اجتماعهم في  (2)غائلة (1)/ويجريان فيما إذا أَِمَنت شوكتهم في الحال  ولم يُؤَمن
 .(3)المآل

احٌد منا  َوَجَبت   فإن قـََتله و الثاني: ال َيُجوز قَتُل َأِسيرهم وال ُمثَخِنهم بالجراحة
 .(4)ديته  دون القصاص على الصحيح

وال يُْطَلُق األسيُر قبل انقضاِء الحرب  إال أن يَرِجَع إلى الطاعة  بل ُيحَبس  قال 
فعلى هذا يكون َحبُسُه واجباً  وقيل:" لَيْضُعُفوا  أبو اسحق: "المتناعه من الطاعة" 

ِبَحبِس األسرى"  وصححه الماوردي  فعلى هذا يكون حبُسه راجعًا إلى رأي اإلمام  
 .(5)وهو ظاهر نصه في الجديد

  (6)وعنَد انقضاِء الحرب إن كانت ُجُموعهم باقية  لم يُطَلق  إال أن يـَُبايع اإلمام
  (7)فرََّقت ُجُموُعهم  وأَِمن َعوُدهم  أُطِلق  فإن تـُُوقَِّع ]َعوُدهم[وإن بذلوا الطاعة  أو ت

                                  
 ./أ(111)نهاية اللوحة (  1)
ن الول، والغين والواو والام أصححححححححححححححل صحححححححححححححححيح يدل على ختل وأخ  من حيث ال : مالحائلة(  2)

يُدرى، ومنه الهلكة: الاله الشححححححيء: أي أهلكه، واصححححححطاحاً: الفسححححححاد والشححححححر. انظر: مقاييس 
 (.1/1242)(، القاموس المحيط2/457المصباح المنير )(، 4/422اللغة البن فارس )

(، أسححححححححححححححنى المطححالححب 6/411الطححالبين للنووي ) (، روضحححححححححححححححة11/٩1انظر: العزيز للرافعي )(  3)
 (.4/114لألنصاري )

(، العزيز للرافعي 12/26(، البيحححان للعمراني )121-13/122انظر: الححححاوي للمحححاوردي )(  4)
 (.322(، المطلب العالي البن الرفعة)412-6/411(، روضة الطالبين للنووي )٩1/11)

(، العزيز للرافعي 122-13/121للماوردي )(، الحاوي 5/1٩7انظر: المه ب للشححيرازي )(  5)
 (.322-321(، المطلب العالي البن الرفعة )6/412(، روضة الطالبين للنووي )٩1/11)

(، أسححححححححححححححنى المطححالححب 6/412(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي )11/٩1انظر: العزيز للرافعي )(  6)
 (.4/114لألنصاري )

 (.6/412ين للنووي )ساقٌط في النسختين، والمثبا من روضة الطالب(  7)
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 .(3)  وينبغي أن يـُْعَرض على َأْسرَاُهم بيعة اإلمام(2()1)ففي اإلطالق الوجهان المتقدمان
إذا َوقـَُعوا في األسر  فالنَُّص الذي عليه الجمهور  أنَـُّهم  (4)وأمَّا النساُء والذراري

  وعن أبي اسحق: أنَّه َيحِبُسُهم مطلقاً  (5)ى انقضاِء القتال  ثم ُيَخلَّى سبيلهمُيْحَبُسون إل
"أنَّ اإلمام إن رأى في إطالقهم قوًة ألهِل  :ووقت تخليتهم وقت تخليِة الرجال  وعنه

 .(6)البغي  وأن َحبسُهم يردُّهم إلى الطاعة  فله َحْبُسُهم إلى أن يَرِجُعوا إليها"
 بها  فال يجوز استعمالها في القتال  كما الم وُخيولهم إذا ظفرنا أسِلحتـُهُ  وأمَّا

  إال أن تـََقع َضُروَرة إليه؛ بأن لم َيِجد العادل ما َيدَفُع به (7)يجوز االنتفاع بسائر أموالهم
  لكن (1)عن نَفِسه ِسوَى سالحهم  أو ما يَرَكبه وقد وقعت الهزيمة  إال ِخُيوَلهم فيجوز

الخيول واألسلحة حتى يَنقضي القتال ويحصل األمن من َغائلتهم أو يتفرق  ال تـَُرد إليهم

                                  
 (.4/114المعتمد: إذا خيف عودهم ال يطلقون. انظر: أسنى المطالب لألنصاري )(  1)
 (.6/412(، روضة الطالبين للنووي )11/٩1انظر: العزيز للرافعي )(  2)
(، أسححححححححححححححنى المطححالححب 6/412(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي )11/٩1انظر: العزيز للرافعي )(  3)

 (.4/114لألنصاري )
(، تاا العروس 1/12: جم  ذرية، وال رية النسحححل. انظر: لسحححان العرب البن منظور )ال راري(  4)

 (.1/233للزبيدي )
-٩/54(، النجم الوهاا للدميري )6/412وهو المعتمد. انظر: روضححححححححححححة الطالبين للنووي )(  5)

 (.4/123(، تحفة المحتاا للهيتمي )55
(، روضة الطالبين للنووي 11/٩1(، العزيز للرافعي )214-7/213انظر: الته يب للبغوي )(  6)

 (.323(، المطلب العالي البن الرفعة )6/412)
(، العزيز للرافعي 12/2٩(، البيحححان للعمراني )144-13/143انظر: الححححاوي للمحححاوردي )(  7)

 (.6/412(، روضة الطالبين للنووي )٩1/11)
(، 11/٩2(، العزيز للرافعي )12/2٩، البيان للعمراني )13/145ظر: الحاوي للماوردي )ان(  8)

 (.4/123تحفة المحتاا للهيتمي )
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 .(1)شملهم  وهو وقت إطالق األسرى
والصبيان المراهقين والعبيد إذا كان ُيْخَشى منهم القتال كاألسرى البالغين األحرار  

حقهم   وأل(2)بعد انقضاء الحرب عند اإلمام والغزالي والمتولي إليهميُردون   وكالخيل
 .(4)  قال الرافعي: "واألول أحسن"(3)بالنساء الماوردي والبندنيجي

وال َشك أنَّ الصبيان والنسوان إذا كانوا يـَُقاتُِلون سبيلهم سبيل الرجال  في أنَّهم 
صبيانهم ال   وأطلق الفوراني القول بأنَّ عبيدهم و (5)يـُْقتَـُلون مقبلين ويتركون مدبرين

 .(6)يـُْقتَـُلون  من غير فرق بين المراهق وغيره
وقال البغوي: "العبيد والنساء والمراهقون إذا كانوا يُقاتِلون ُيْحَبُسون إلى انقضاء 

 .(1)/(7)القتال ثم يُطلقون  وإن كانوا ال يُقاتِلون ال ُيحبسون"

                                  
(، مغني المحتاا للشربيني 6/412(، روضة الطالبين للنووي )11/٩2انظر: العزيز للرافعي )(  1)

(4/165.) 
(، تتمة اإلبانة 6/422للغزالي ) (، الوسحيط147-17/146انظر: نهاية المطلب للجويني )(  2)

(، وانظر: العزيز للرافعي 141-2/147للمتولي، رسححححححححالة علمية بتحقيق عبد الرحيم الحارثي )
 (.6/412(، روضة الطالبين للنووي )٩2-٩1/11)

(، المطلب العالي البن الرفعة، رسححححححححححححححالة علمية بتحقيق 13/122انظر: الحاوي للماوردي )(  3)
 (.325له )عبد القيوم حميد ال

(، 6/412(، وانظر: روضحححححححححة الطالبين للنووي )11/٩1وهو المعتمد. انظر: العزيز للرافعي )(  4)
 (.4/114أسنى المطالب لألنصاري )

(، العزيز للرافعي 7/213(، التهح يب للبغوي )141-2/147) انظر: تتمحة اإلبحانحة للمتولي(  5)
 (.6/412(، روضة الطالبين للنووي )٩2/11)

 (.325ظر: المطلب العالي البن الرفعة )ان(  6)
 (.214-7/213انظر: الته يب للبغوي )(  7)
 ./ب(111)نهاية اللوحة (  8)
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  قال الروياني: (2)لوا"ال خالف أنَّهم ُيحَبُسون إذا قات (1)وفي المهذب: "]أنَّه[
 "والزَِّمن والشيخ الفاني كالمرأِة والصبي  ففيهما الخالف".

 .(3)وما ظَفرنا به من مالهم رددناُه عليهم بعد انقضاء الحرب
الثالث: ال نُ َقاِتل البغاِة بما يَ ُعم ويَعظُم أثره، كالمنجنيق وإيقاد النيران وإرسال 

أو  نا بهذه األنواع ويحتاج إلى المقابلِة بمثلها َدفعاً   إال أن يـَُقاتُِلو السيول الجارفة
 .(4)يحتاطوا بنا وَنضطَُر إلى الدفع بذلك  نص عليه

 ص الرجال المقاتلة  بل كان فيهم من ال يُدَعىَمَلُه بعضهم على ما إذا لم يخلوحَ 
هم قبل : إن أخلصوا جاز وإن ُتوهم رجوع(5)إلى الطاعة  كالصبيان والنساء والعبيد  وقال

 .(6)اإلصابة
  وهو ظاهر (7)وقال اإلمام: "إذا تحصنوا ببلدٍة ليس فيها غيرهم  الذي أراه المنع"

  وبه أجاب ابن داود فيحصل في المسألة (1)النص لكن َنصَّ الشافعي على الجواز

                                  
 ساقٌط في ) (.(  1)
 (.35٩انظر: خادم الرافعي والروضة للزركشي، رسالة علمية بتحقيق منصور الشقحاء )(  2)
(، النجم الوهاا للدميري 6/412وي )(، روضحححححححة الطالبين للنو 11/٩2انظر: العزيز للرافعي )(  3)

 (.4/123(، تحفة المحتاا للهيتمي )55/٩)
(، التهحح يححب 17/155(، وانظر: نهححايححة المطلححب للجويني )331انظر: مختصححححححححححححححر المزني )(  4)

 (.6/413(، روضة الطالبين للنووي )11/٩2(، العزيز للرافعي )7/216للبغوي )
البن الرفعة، رسحححححححححححححالة علمية بتحقيق عبد القيوم حميد  أي: ابن داود. انظر: المطلب العالي(  5)

 (.326الله )
 (.326) انظر: المطلب العالي البن الرفعة(  6)
 (.17/156انظر: نهاية المطلب للجويني )(  7)
(، يدل على المن  من رميهم بالمنجنيق 331أي: أنَّ ظاهر النص في المختصححححححححححححححر للمزني )(  8)

ي الحالتين الم كورة في المختصحححححر، وه ه الحالة ليسحححححا منهما، وكل ما يعم ويعظم أثره إال ف
 (.527-5/526لكن نص الشافعي في األم على جوازها. انظر: األم للشافعي )
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 .(2)  وإذا منعناه قال الماوردي: "ال ُنضيِّق عليهم بالمنع من الطعام والشراب"(1)خالف
د قَتل ذي رحمهالر  ن م ابع: قال الشافعي رحمة الله: "نكرُه للعادل أن يَ تَ َعمَّ

 .(3)أهل البغي"
قال: "وال َنسَتِعيُن عليهم بمن يرى قَتلهم مدبرين وال بالكفار  إال أن ال يجد من 
يكفي ِكَفايـَتَـُهم  ويكون باإلمام من القوة منعهم من ذلك لو أرادوه  وال يتسلطوا على 

 .(4)"المسلمين
وكذلك ال يجوز أن يكون الكافر وكياًل في القصاص من المسلم  وال أن يكون 

د اإلمام كافر  والبد من اجتماع الشرطين  .(5)َجالَّ
قال الرافعي: "وكالم البغوي يقتضي جواز االستعانة بالفريقين إذا ُوجد أحُد 

 .(6)المعنيين" انتهى
َشَرَط الماوردي شرطاً ثالثاً: "أن َيشَترِط   و (7)ولفظ القاضي يقتضي االكتفاء بالثاني

  وحكى وجهاً: أنَّ (1)عليهم أال يَقتُـُلوا مدبراً  وال يَُذفُِّفوا على جريح  وأن يثق ِبَوفَاِئهم"
 .(٩)المنع من االستعانة بهم منُع كراهٍة ال تحريم"

                                  
 (.  327انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد القيوم حميد الله )(  1)
 (.13/132انظر: الحاوي للماوردي )(  2)
 (.33٩مختصر المزني ) انظر:(  3)
(، العزيز للرافعي 216-7/215(، وانظر: الته يب للبغوي )5/527انظر: األم للشححححححافعي )(  4)

 (.57-٩/56(، النجم الوهاا للدميري )6/413(، روضة الطالبين للنووي )٩3/11)
 (.6/413(، روضة الطالبين للنووي )11/٩3انظر: العزيز للرافعي )(  5)
 (.7/216(، وانظر: الته يب للبغوي )11/٩3ز للرافعي )انظر: العزي(  6)
الثاني: هو أن يكون باإلمام قوة لمنعهم وضحححححححححبطهم. انظر: التعليقة الكبرى للطبري، رسحححححححححالة (  7)

 (.  311(، المطلب العالي البن الرفعة )246-2/245علمية بتحقيق مازن الحارثي )
 (.13/132انظر: الحاوي للماوردي )(  8)
 (.13/12٩: الحاوي للماوردي )انظر(  9)
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 فائدة

 م:صفة والحكقال الماوردي: "ِقَتاُل البغاِة ُيَخاِلُف ِقتاُل الُكفاِر في ال
أهل الحرب في دارهم  (1)أمَّا في الصفِة َفِمن ِتسعة أوجه  وهي: أنَّه يجوز كبسُ 

  وأن ُيَحاَصُروا  وأن يُمنَـُعوا من الطعام والشراب  وأن يقَطع َنخيلهم (3)وبياتاً  (2)ِغرةً 
ر عليهم المياه ليغرقوا  وأن ُنَخرِّب منازلهم  ونُ  قي عليهم لوأشجارهم وزروعهم  وأن نـَُفجِّ

دوابهم إذا قَاتلوا  (5)واألسد والحيات  ويُنَصُب عليهم المنجنيق  وأن نَعِقر (4)/النيران
 عليها  وأن يـَُقاتـَُلوا مدبرين  وال َيُجوُز شيٌء من ذلك في ِقتال البغاة.

ذراريِهم   (6)واختالفهما في الحكم  من ستِة أوجه: نَقُتُل أسرى الحربيين  وَنسِبي
أموالهم  ونعقد لهم الُهدنة  وُيَصاَلُحون على مال  وُيستَـَرُقون  ونـَُفادي بهم  وال ونَغَنُم 

 .(7)يجوز شيٌء من ذلك في قتال البغاة"  انتهى
وأَهَمَل جواز االستعانِة على أهل الحرب بالكفار  وبمن يَرى قتلهم مدبرين  وال 

                                  
: يقحال كبس داره: أي هجم عليحه واحتحا  بحه. انظر: القحاموس المحيط للفيروز آبادي كبس(  1)

 (.2/773(، المعجم الوسيط )16/425(، تاا العروس للزبيدي )1/56٩)
بكسحححححححححححر الغين الفلة، يقال أتاه على الرة: أي الفلة. انظر: لسححححححححححححان العرب البن منظور : البرة(  2)

 (.13/231(، تاا العروس للزبيدي )5/17)
: أي ليًا، يقال: أتاهم األمر بياتاً: أي أتاهم في جوف الليل. انظر: لسحححححان العرب البن بياتاً (  3)

 (.1/71(، المعجم الوسيط )4/463تاا العروس للزبيدي ) (،2/16منظور )
 ./أ(111)نهاية اللوحة (  4)
: عقره عقراً من باب ضححححححححرب جرحه، وعقر البعير بالسححححححححيف عقراً ضححححححححرب قوائمه به، وال نعقر(  5)

ظر: ير، وجمحححححاٌل عقرى. انيطلق العقر في الير القوائم، وربمحححححا قيحححححل: عقره إذا نحره فهو عق
 (.2/421) المصباح المنير(، 2/753) الصحاح للجوهري

: من سحبى يسحبي، والسحبي والسحباء: األسحر، وقد سحبيا العدو سحبياً وسباًء، إذا أسرته. نسحبي(  6)
 (.1/12٩3(، القاموس المحيط للفيروز آبادي )6/2371) الصحاح للجوهريانظر: 

 (.132-13/131انظر: الحاوي للماوردي )(  7)
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 .(2()1)يجوز األول في البغاة جزماً  وال الثاني على خالٍف فيه
َقُدوا لهم ؛ فإن كانوا حربيين وعَ الخامس: إذا استعان البغاُة على ِقَتالنا بالكفار

أماناً  ليقاتلونا معهم  لم يَنُفذ أمانهم علينا  فلنا أن نَغَنم أموالهم  وأن نقتلهم أو نسترقهم 
 .(3)إذا أسرناهم

 نَقتـَُلُهم  وأن نَُذفِّف على جريحهم؟ (4)وهل لنا ]أن[
نعم  وثانيهما وجزم به جماعة: ال  وُحكمهم حكم أهل  أشهرهما:ان: فيه وجه

 .(6)  فعلى هذا نبلغهم المأمن(5)البغي باألمان  ُوردَُّه اإلمام
 وهل ينفذ األمان في َحقِّ أهل البغي؟ فيه وجهان:

 .(7)أحدهما وهو المنصوص وجزم به جماعة: ال  وصححه الغزالي

                                  
المعتمد: أنَّه ال يجوز االستعانة بمن يرى قتلهم مدبرين، إال عند الحاجة بشرطين: أن يكون (  1)

فيهم جرأة وإقحححدام، وأن يتمكن من منعهم لو اتبعوهم، والبحححد من اجتمحححاع الشححححححححححححححرطين. انظر: 
(، تحفحة المحتححاا 57-٩/56الوهححاا للححدميري ) (، النجم6/413روضححححححححححححححة الطححالبين للنووي )

 (.4/124للهيتمي )
 (.313انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد القيوم حميد الله )(  2)
(، العزيز 31-12/32(، البيحححححان للعمراني )221-5/222انظر: المهححححح ب للشححححححححححححححيرازي )(  3)

 (.6/413(، روضة الطالبين للنووي )11/٩3للرافعي )
 ساقٌط في ) (.(  4)
(، روضحححححححححححححححححة 11/٩3(، وانظر: العزيز للرافعي )17/147انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )(  5)

 (.٩/57(، النجم الوهاا للدميري )6/413الطالبين للنووي )
 أي: على القول بأنَّا ال نتب  مدبرهم وال ن فف جريحهم.(  6)
 (.6/423انظر: الوسيط للغزالي )(  7)
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 .(2()1)نعمعند البغوي والرافعي:  وأصحهما
 وهما كالوجهين في أنَّ أمان األسير هل يلزم في حق نفسه إذا قُلنا: ال يصح؟

ولو أمََّن العادُل الحربي على قتال البغاة  لم يصح في حق البغاة  وفي حق أهل 
 .(3)العدل الوجهان

   قال البغوي: "يجوز لهم قَتُلُهم واسترقاقهم إال أن يـُْبُدوا ُعذَراً (4)فعلى األول
  وقال اإلمام والغزالي: "ال يجوز لهم اغتيالهم وهو مطرٌد في كل (5)فـَيـُبَـلَُّغون المأمن"

  وهو المحكُي عن النص  لكن ذلك إذا لم يـَْعَلم الكافر بفساد األمان  (6)أمان فاسد"
: ال يجوز لهم قتلهم (7)أمَّا إذا َعَرَفُه فال  كما في تأمين الصبي والمعتوه  وعلى الثاني

   وفيه نظر.(1)سترقاقهم  ويبلغون المأمنوا
ولو قال الحربيون: ظننا أنَـُّهم المحقُّون وأنَّ لنا معاونتهم  أو ظننا أنَّه يجوز لنا أن 

 أو أنَـُّهم استعانوا بنا في قتال الكفار  فوجهان:مين على بعض  نُِعين بعض المسل
 رقاقهم.أحدهما: أنَّه ال اعتبار بظنهم الفاسد  ولنا قتلهم واست

                                  
 (.٩4-11/٩3(، العزيز للرافعي )7/214انظر: الته يب للبغوي ) ( 1)
(، ٩/57(، النجم الوهاا للدميري )6/414وهو المعتمد. انظر: روضحححححححححححة الطالبين للنووي )(  2)

 (.4/124تحفة المحتاا للهيتمي )
 (.317انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد القيوم حميد الله )(  3)
أي: على القول األول في مسححألة: هل ينف  األمان في حق أهل البغي  والقول األول: أنَّه ال (  4)

 ينف .
 (.7/214انظر: الته يب للبغوي )(  5)
 (.6/423(، الوسيط للغزالي )17/147انظر: نهاية المطلب للجويني )(  6)
نَّه ل البغي  والقول الثاني: أأي: على القول الثاني في مسحححححححححححألة: هل ينف  األمان في حق أه(  7)

 ينف .
 (.311(، المطلب العالي البن الرفعة )7/214انظر: الته يب للبغوي )(  8)
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  (1)أنَّا نُبلغهم المأمن  ونقاتلهم مقاتلة البغاة  فال نتعرض لهم مدبرين وأظهرهما:
 .(2)وبه جزم البغوي

  وما يتلفونه على (3)/وما يُتلفه أهل الحرب على أهل العدل غير مضموٍن عليهم
 .(4)البغاة يضمنونه  إن نفذنا أمانهم عليهم  وإال فال

تعانوا بهم أهل ذمٍة ففعلوا؛ فإن َعِلُموا أنَُّه ال يجوز لهم وإن كان الكفار الذين اس
قتالنا ولم ُيْكَرُهوا  انتقض َعهُدُهم وحكمهم حكم الحربيين  يـُْقتَـُلون مقبلين ومدبرين  

 .(6)  وقيل: في انتقاض عهدهم الخالُف اآلتي(5)هذا المذهب
 ن؟م يُبلَُّغون المأموعلى المذهب  هل يجوز قَتُلُهم واسترقاقهم إذا انهزموا  أ

 .(1)  وعلى الثاني في جواز قتلهم منهزمين وجهان(7)فيه وجهان
  

                                  
(، روضحححححححححححححححححة 11/٩4(، العزيز للرافعي )141-17/147انظر: نهحححايحححة المطلحححب للجويني )(  1)

 (.6/414الطالبين للنووي )
 (.7/214انظر: الته يب للبغوي )(  2)
 ./ب(111) نهاية اللوحة(  3)
(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 11/٩4(، العزيز للرافعي )7/214انظر: التهححح يحححب للبغوي )(  4)

(6/414.) 
(، روضحححححححححححححححة الطححالبين 11/٩4(، العزيز للرافعي )17/141انظر: نهححايححة المطلححب للجويني )(  5)

 (.٩/51(، النجم الوهاا للدميري )6/414للنووي )
 (.6/414(، روضة الطالبين للنووي )11/٩4انظر: العزيز للرافعي )(  6)
(، 7/46المعتمد: أنَّ اإلمام يتخير بين قتلهم واسححححححححترقاقهم. انظر: روضححححححححة الطالبين للنووي )(  7)

 (.٩/432النجم الوهاا للدميري )
(، روضحححححححة الطالبين للنووي ٩5-11/٩4(، العزيز للرافعي )7/215انظر: الته يب للبغوي )(  8)

(6/414.) 
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وإن قالوا: ُكنا مكَرِهين  لم ينتقض عهدهم  ويُقاتلون ُمقاتلَة البغاة  وال يـُتَـَّبع 
 .(3): "أنَّه على الخالف اآلتي على اإلثر"(2)  وعن ابن سلمة(1)ُمدبرهم

م الفئة الـُمِحقة  أو أنَّه يجوز لنا إعانة بعض المسلمين على وإن قالوا: ظَنَـنَّا أنَّه
 طرق:بعض  أو أنَّهم يستعينون بنا على الكفار  ففي انتقاض عهدهم 

  الثالث: أنَّ اإلمام إن َشرط (4)أحدها: فيه قولين  الثاني: القطع بأنَُّه ال ينتقض
 .(6)والنعن القتال  انتقض  وإال فق (5)عليهم عند عقد الذمة الكف

وعن الشيخ أبي حامد: "أنَّه ال خالف أنَّ ِقَتالهم ال يكون نقضاً  والخالف في 
 .(7)أنَّ لإلمام نقضه مع دعواهم الجهالة"  وهو خالف النص وما عليه الجمهور

 

                                  
(، العزيز للرافعي 7/215(، التهححح يحححب للبغوي )17/141هحححايحححة المطلحححب للجويني )انظر: ن(  1)

 (.6/414(، روضة الطالبين للنووي )٩4/11)
: هو اإلمام أبو الطيب محمد بن المفضحل بن سحلمة بن عاصحم البغدادي، واشحتهر ابن سحلمة(  2)

ه، قحال الخطيب البغدادي: كان من كبار الفقهاء بحأبي الطيحب بن سححححححححححححححلمحة، نسححححححححححححححبحًة إلى جحد
ومتقحدميهم، ويقححال: إنححه درس على أبي العبححاس بن سححححححححححححححريج، وصححححححححححححححنَّف ُكتبًحا عحدة، وتوفي في 

(، طبقات 2/246هحححححححححححححححححححححححححح(. انظر: ته يب األسحححححححححححماء واللغات للنووي )321المحرم سحححححححححححنة )
 (.123-1/122(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )233الشافعيين البن كثير )

(، المطلب العالي البن 16/274(، كفاية النبيه البن الرفعة )11/٩4انظر: العزيز للرافعي )(  3)
 (.322الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد القيوم حميد الله )

(، ٩/51(، النجم الوهاا للدميري )6/414وهو المعتمد. انظر: روضحححححححححححة الطالبين للنووي )(  4)
 (.4/124تحفة المحتاا للهيتمي )

لمصححححححححباح ا: الترك، يقال كف عن الشححححححححيء كفاً أي تركه، وكففته كفاً أي منعته. انظر: الكف(  5)
 (.2/535) المنير

(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 11/٩4(، العزيز للرافعي )7/215انظر: التهححح يحححب للبغوي )(  6)
 (.٩/51(، النجم الوهاا للدميري )6/414)

 (.321(، المطلب العالي البن الرفعة )16/274انظر: كفاية النبيه البن الرفعة )(  7)
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 ويتلخص في الصور الخمس سبعة أقوال:
ك ال لينتقض  ال ينتقض  إن شرط النقض به انتقض وإال فال  إن َعلموا أنَّ ذ

راً لم ينتقض ذوا إكراهاً لم يَنتقض وإال انتقض  إن ذكروا عُ عَ يجوز انتقض وإال فال  إن ادَّ 
 وإال انتقض وهو الصحيح  ال ينتقض قطعاً.

 .(1)لكن هل لإلمام نقضه؟ فيه قوالن
وحيث قُلنا: ال ينتقض مع اإلكراه  فهل يُقبل منهم ذلك  أو البد من إقامة البينة؟ 

 .(3()2)فيه وجهان

 ع    فري    الت
بأهل الحرب  إمَّا في الحالة األولى: وهي حالة العلم بالحال  (4)حيُث ألحقناهم

وعدم اإلكراه  على المذهب في انتقاض عهدهم وأنَّهم يُغتالون  أو في بقية األحوال  
ونه لنا فُ تفريعًا على انتقاض عهدهم وأنَّهم يُغتالون  فلنا ماَلهم وال ضمان عليهم فيما يُتلِ 

 .(5)على المذهب
  

                                  
(، المطلححب العححالي البن الرفعححة، رسحححححححححححححححالححة علميححة 16/274انظر: كفححايححة النبيححه البن الرفعححة )(  1)

 (.321بتحقيق عبد القيوم حميد الله )
با بينحححة. انظر: روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي  المعتمحححد: أنحححَّه يُقبحححل قول أهحححل الححح محححة في اإلكراه(  2)

 (.4/124(، تحفة المحتاا للهيتمي )4/167(، مغني المحتاا للشربيني )6/414)
 (.4/167(، مغني المحتاا للشربيني )٩/51انظر: النجم الوهاا للدميري )(  3)
 أي: أهل ال مة.(  4)
(، البسيط للغزالي، رسالة علمية 6/423(، الوسحيط للغزالي )12/31انظر: البيان للعمراني )(  5)

(، العزيز للرافعي 7/215(، التهحححححح يححححححب للبغوي )771بتحقيق عبححححححد الرحمن القحطححححححاني )
 (.6/414(، روضة الطالبين للنووي )٩4/11)
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وإن قُلنا: يـُبَـلَُّغون المأمن  قال اإلمام: "ينبغي أن يُقطع أنَّهم يضمنون ما أتلفوه  
  وما (2)أنَّهم ال َيضمنون وهذا ال يـَُعدُّ من المذهب" انتهى (1)وفي بعض المجموعات

 .(3)رواه  ذكره القاضي والفوراني وابن داود
  وفي (5)العدل  ينتقض في حق أهل البغي (4)/أهل وكما ينتقض أمانهم في حق

البيان: "أنَّه ينبغي أن يكون في انتقاضه في حق أهل البغي الخالف الذي مر في 
 .(7()6)األولى"

 فإن قُلنا: ال يَنتقض َعهدهم  فهم كأهل البغي في أنَّهم ال يـُتَـَّبع ُمدبرهم وال يَُذفَّف
  وإن كان في لزوم (1)فوه على أهل العدل قطعاً على جريحهم  لكن يلزمهم ضمان ما أتل

 .(12)قوالن (٩)أهل ]البغي[
                                  

المقصحححححححود بالمجموعات هي مؤلفات األصححححححححاب، قال ابن الرفعة: قومن المجموعات التي (  1)
ق القاضححي حسححين، وشححرح ابن داودق. انظر: المطلب العالي أشححار إليها اإلبانة للفوراني، وتعلي

 (.323البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد القيوم حميد الله )
 (.17/153انظر: نهاية المطلب للجويني )(  2)
(، خادم الرافعي والروضححححححة للزركشححححححي، رسححححححالة علمية 323انظر: المطلب العالي البن الرفعة )(  3)

 (.372حاء )بتحقيق منصور الشق
 ./أ(112)نهاية اللوحة (  4)
(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 11/٩5(، العزيز للرافعي )7/215انظر: التهححح يحححب للبغوي )(  5)

(6/414-415.) 
 أي: مسألة صحة أمان أهل البغي ألهل الحرب.(  6)
 (12/32انظر: البيان للعمراني )(  7)
(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 11/٩5رافعي )(، العزيز لل7/215انظر: التهححح يحححب للبغوي )(  8)

(6/415.) 
 (.11/٩5في النسختين ]العدل[، والمثبا من العزيز للرافعي )(  9)
(، تحفة المحتاا 6/471المعتمد: أنَّهم ال يضحححححححححححححمنون. انظر: روضحححححححححححححة الطالبين للنووي )(  11)

ووي (، روضححححححححححححححححححححة الطححححححالبين للن11/٩5(، وانظر: العزيز للرافعي )122-4/121للهيتمي )
(6/415.) 
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  قال اإلمام: "إن قُلنا: َيِجُب القصاص على أهل البغي  فأولى (1)ولو قتلوا إنساناً 
أن َيِجب على أهِل الذمة  وإن قُلنا: ال َيِجب عليهم  ففي وجوبه على أهل الذمة 

 .(2)وجهان"
  وهو (3)ا إن قُلنا: ال يَنَتِقض  َوَجب ما أتلفوه على الظاهر"ووقع في الوجيز: "أنَّ 

 ُمْشِعٌر بخالٍف فيه.
 قال الرافعي: "وهذا لم يَتعرَّض له أكثرهم  لكنَّه صحيح من وجهين:

أحدهما: أنَّ ذلك يشمل ضمان النفس والمال  وفي ضمان النفس بالقصاص 
 الخالف.

نا: ال ينتقض األمان  فجاءنا ذميٌّ تائباً  ففي قال: إذا قُل (4)وثانيهما: أنَّ ابن كج
 ضمان ما أتلفه طريقان:

 أحدهما: أنَّه على القولين في أنَّ البغاة هل َيضمنون.
 .(5)والثاني: القطع بالضمان"

                                  
قال زكريا األنصححاري: ققال ابن الرفعة: المشححهور القط  بوجوب الضححمان، وصححححه البلقيني، (  1)

(، وانظر: كفاية 4/116وقال: إنَّه ظاهر نص الشححححافعيق. انظر: أسححححنى المطالب لألنصححححاري )
يق ق(، خادم الرافعي والروضححححة للزركشححححي، رسححححالة علمية بتح275-16/274النبيه الن الرفعة )
 (.372منصور الشقحاء )

 (.11/٩5(، وانظر: العزيز للرافعي )17/153انظر: نهاية المطلب للجويني )(  2)
 (.2/165انظر: الوجيز للغزالي )(  3)
: هو يوسححححححححححححححف بن أحمد بن كج القاضححححححححححححححي الم هب أبو القاسححححححححححححححم الدينوري، أحد ابن كج(  4)

، وحفاظه، وأصححححححححححاب الوجوه فيه، تفقه بأبي الحسحححححححححين بن القطان، المشحححححححححاهير في الم هب
هححححححححح(. 425وحضر مجلس الداركي أيضاً، انتها إليه الرياسة بباده في الم هب، توفي سنة )

-1/363(، طبقات الشححححححححححححافعيين البن كثير )4/35٩انظر: طبقات الشححححححححححححافعية للسححححححححححححبكي )
 (.1٩٩-1/1٩1(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )364

 (.11/٩6انظر: العزيز للرافعي )(  5)
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 فرعان

  قال ابن كج: "المذهب أنَّه ال يَنتقض (1)األول: لو قاتل َأهُل الذمَّة أهل البغي
  قال الرافعي: "وهذا أوفق؛ لما َمرَّ أنَّه ليس لإلمام أن (2)ينتقض" عهدهم  وفيه وجه: أنَّه

 .(3)يستعين بالكفار على قتال البغاة"
؛ فإن ادَّعوا (4)  انتقض أمانهم  َنصَّ عليهالثاني: لو استعان البغاُة بالمعاهدين

 .(5)اإلكراه وأقاموا به بينة  فعهدهم باٍق  وإن لم يقيموها انتقض
ي: "إن ادَّعوا إكراهاً أو جهالً  فالحكم كما في أهل الذمة  وإن سكتوا وقال المتول

  .(6)جعلناهم ناقضين للعهد قطعاً"

                                  
(، مغني المحتاا 6/415المعتمد: أنَّ عهدهم ال ينتقء. انظر: روضححححححححححححة الطالبين للنووي )(  1)

 (.4/167للشربيني )
(، المطلب العالي البن 6/415(، روضححححححححححححة الطالبين للنووي )11/٩5انظر: العزيز للرافعي )(  2)

 (.325وم حميد الله )الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد القي
 (.11/٩5انظر: العزيز للرافعي )(  3)
(، روضحححححححححة الطالبين للنووي 11/٩6(، وانظر: العزيز للرافعي )331انظر: مختصحححححححححر المزني )(  4)

 (.4/167(، مغني المحتاا للشربيني )6/415)
 (، روضححححححححححححححة الطالبين11/٩6(، العزيز للرافعي )126-13/125انظر: الححاوي للماوردي )(  5)

 (.4/167(، مغني المحتاا للشربيني )6/415للنووي )
 (.2/155انظر: تتمة اإلبانة للمتولي، رسالة علمية بتحقيق عبد الرحيم الحارثي )(  6)
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ل  األمر السادس: َنصَّ الشافعي: "على أنَّ المقتول من البغاة في الحرب يُ َغسَّ
 .(1)  وليس بشهيد"وُيَصلَّى عليه

 عليه قوالن: ال يـَُغسَّل وال ُيَصلى ولو قُِتَل العادُل في الَحْرِب  ففي َكونه شهيداً 
 .(2)عند الجمهور: ال وأصحهماأحدهما: نعم  وصححه جماعة  

وقيل: أنَّ القفال بناهما على القولين في ضمان ما يُتِلُفه أهل البغي  وهو يقتضي 
 .(3)ترجيح األول

ان في   وكذلك لو اجتمع الفريق(4)وال يَنَقِطُع التوارث بين أهل العدل وأهل البغي

                                  
(، نهححايححة المطلححب 13/137(، وانظر: الحححاوي للمححاوردي )33٩انظر: مختصححححححححححححححر المزني )(  1)

 (.17/151للجويني )
(، العزيز 17/151(، نهاية المطلب للجويني )131-13/713انظر: الححاوي للماوردي )(  2)

(، تحفحححححححة المحتحححححححاا للهيتمي ٩/73(، النجم الوهحححححححاا للحححححححدميري )424-2/423للرافعي )
(1/512.) 

 (.321انظر: المطلب العالي البن الرفعة، رسالة علمية بتحقيق عبد القيوم حميد الله )(  3)
الي البن الرفعة، رسححححححححالة علمية بتحقيق عبد (، المطلب الع6/424انظر: الوسححححححححيط للغزالي )(  4)

 (.٩/73(، النجم الوهاا للدميري )321القيوم حميد الله )
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 .(3()2)بينهم  وأعطى القاتل منهم الَسَلب (1)قتال الكفار  َقسََّم اإلماُم الغنيمةَ 
شرط قتالنا  يحصل له األمان في حق  (4)/ومن أمََّنه واحٌد من أهل البغي من غير

 .(5)أهل العدل أيضاً 
 في   ولم يُعَلم قاتله  ال يرثه من كان(6)ومن قُِتَل من أحد الفريقين في المعترك

 .(7)الطائفة األخرى من ورثته؛ الحتمال أنَّه قتله أو شارك في قتله
  

                                  
ا بحححالضححححححححححححححم من الغنم، وهو: الربح؛ ألنَّهحححا فحححائحححدة محققحححة،  من: الغنيمحححة(  1) النم الغنم يغنم اُلنمحححً

الكفحار بحالقتحال وإيجحاف الخيل والركاب. انظر:  وجمعهحا: النحائم، واصححححححححححححححطاححاً: محا أخح  من
 (.6/37٩(، النجم الوهاا للدميري )2/454) المصباح المنير(، 317تحرير ألفاظ التنبيه )

: هو أخ  الشححححيء بخفة واختطاف، يقال: سحححلبته ثوبه سححححلباً، والسحححلب: المسححححلوب، السحححلب(  2)
اب القتيل والخف والران وآالت الحرب كدرع وسححححاح ومركوب وسححححرا ولجام واصححححطاحاً: ثي

وك ا سححححوار ومنطقة وخاتم ونفقة معه، وقيل: ما يأخ ه أحد القرينين في الحرب من قرنه، مما 
(، منهاا 3/٩2يكون عليه ومعه من ثياب وسحححححححححححاح ودابة. انظر: مقاييس اللغة البن فارس )

(، معجم المصححححححححححححححطلححححات 1/471لعرب البن منظور )(، لسحححححححححححححححححان ا365الطحححالبين للنووي )
 (.2/215واأللفاظ الفقهية لمحمود عبد المنعم )

(، النجم الوهاا للدميري 6/416(، روضحححححححة الطالبين للنووي )11/٩7انظر: العزيز للرافعي )(  3)
(٩/73.) 

 ./ب(112)نهاية اللوحة (  4)
(، تحفححة 4/166محتححاا للشححححححححححححححربيني )(، مغني ال321انظر: المطلححب العححالي البن الرفعححة )(  5)

 (.4/124المحتاا للهيتمي )
 (.4/2٩2: هو مكان اعتراك القوم. انظر: مقاييس اللغة البن فارس )المعترك(  6)
 (.٩/73انظر: النجم الوهاا للدميري )(  7)
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 فروع

ِعِهَما لم ؛ فإن َقِدَر اإلماُم على َقهرِِهَما وَدفاألول: إذا اقتَ َتلت طَائفَتان باغيتان
يُِعن أحدهما على األخرى  إال إن رجعت إلى الطاعة فيعينها؛ فإن لم يَقدر على َقهرِِهما 

م أقربهما إلى الحق إلى نفسه  واستعان بها على األخرى؛ فإن استويا  اجتهد جميعاً  ض
فيهما  وال يَقصد بضم التي يضمها إليه معاونتها  بل يقصُد دفع األخرى؛ فإذا اندفع 
َشُر األخرى  لم يُقاتل التي ضمها إليه إال بعد أن يدعوها إلى الطاعة وينذرها؛ ألنَّها 

 .(1)صارت في أمانه
   نـََفَذ أمانه  سواًء كانني: لو أمََّن واحٌد من أهل العدل واحدًا من البغاةالثا

؛ فإن قـََتلُه واحٌد من أهل العدل  وقال: ظننته جاءنا لينال (2)حراً أو عبداً  رجالً أو امرأة
 .(3)منا ِغرًة ُحلَِّف على جهله بتأمينه  وأُلزَِم الدية  وإن قتله عارفاً بتأمينه  أُِقيَد به

   ولو جرى فيها ما يُوِجبُ الثالث: دار البغي حكمها عندنا حكُم دار اإلسالم
 .(4)الحد  أَقَام اإلماُم الحد فيها إذا استولى عليها

  

                                  
(، التهححححح يحححححب للبغوي 12/27راني )(، البيحححححان للعم11/131انظر: الححححححاوي للمحححححاوردي )(  1)

(، أسححححححححححححححنى 416-6/415(، روضححححححححححححححة الطالبين للنووي )11/٩6(، العزيز للرافعي )7/216)
 (.4/116المطالب لألنصاري )

(، روضححححححححححححححححة الطحححالبين للنووي 11/٩6(، العزيز للرافعي )7/211انظر: التهححح يحححب للبغوي )(  2)
(6/416.) 

(، مغني المحتاا للشربيني 6/416الطالبين للنووي )(، روضة 11/٩7انظر: العزيز للرافعي )(  3)
(4/167.) 

(، العزيز للرافعي 7/211(، التهححححححح يحححححححب للبغوي )31-12/37انظر: البيحححححححان للعمراني )(  4)
 (.٩/5٩(، النجم الوهاا للدميري )6/416(، روضة الطالبين للنووي )٩6/11)
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الرابع: قال المتولي: "َيِجُب على الواحِد من أهل العدِل ُمَصاَبرةُ اثنين من أهِل 
 .(1)"تحيزاً إلى فئٍة كما في الكفار  وال يُولِّي عنهما  إال متحرفاً لقتاٍل أو مالبغي

  الخامس: لو غزا أهل البغي قوماً من المشركين قد وادعهم اإلمام وسبوا منهم
  ولو قـََتَل رجٌل من أهِل العدل رجالً (2)فظهر اإلمام عليهم  ردَّ السبي إلى المشركين

 .(3)منهم في القتال  وقال: ظننته من الباغين  ُحلَِّف  وَضمن الدية
ذهم    وَقدر أهلُ العدِل على استنقالسادس: لو سبى المشركون طائفة من البغاةا

 .(4)لزمهم ذلك
 

    

                                  
(، وانظر: 2/147د الرحيم الحارثي )انظر: تتمة اإلبانة للمتولي، رسحححححححححححححالة علمية بتحقيق عب(  1)

 (.4/116(، أسنى المطالب لألنصاري )6/416روضة الطالبين للنووي )
(، أسححححححححححححححنى المطححالححب 6/416(، روضحححححححححححححححة الطححالبين للنووي )11/٩7انظر: العزيز للرافعي )(  2)

 (.4/116لألنصاري )
غني المحتاا للشربيني (، م6/416(، روضة الطالبين للنووي )11/٩7انظر: العزيز للرافعي )(  3)

 (.4/116(، أسنى المطالب لألنصاري )4/167)
(، النجم الوهاا للدميري 6/416(، روضحححححححة الطالبين للنووي )11/٩7انظر: العزيز للرافعي )(  4)

 (.4/116(، أسنى المطالب لألنصاري )5٩/٩)



 

 

 
 

 

 الفهارس العلمية 

 فهرس اآليات القرآنية. -1
فهرس األعالم المترجم لهم في النص  -2

 المحقق.
رة. -3

َّ
 فهرس األلفاظ الغريبة المفس

 فهرس األماكن والبلدان. -4
 الكتب الواردة في الكتاب.فهرس  -5
 فهرس المصادر والمراجع. -6
 فهرس الموضوعات. -7
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 فهرس اآليات

 صفحةرقم ال رقم اآلية طرف اآلية م
   سورة آل عمران-3 

 367 7 {مف خف حف جف مغ} 1
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 فهرس األعالم

 صفحةال العلم م
 342 عصرون يابن أب  1
 123 ابن الحداد   2
 65 ابن القاص  3
 66 الصيدالني ابن داود  4
 216 ابن سريج  5
 514 ابن سلمة  6
 517 ابن كج  7
 131 أبو إبراهيم المزني  8
 72 أبو إسحاق الشيرازي  9
 81 أبو إسحاق المروزي  11
 115 أبو الحسن العبادي  11
 375 أبو الحسن الماسرجسي  12
 61 أبو الحسن الماوردي  13
 216 أبو الحسن المحاملي  14
 139 أبو الطيب الطبري  15
 495 العباس أحمد بن عيسىأبو   16
 119 أبو الفياض البصري  17
 134 أبو القاسم الداركي  18
 74 أبو المحاسن الروياني  19
 184 أبو جعفر االستراباذي  21
 114 أبو زيد المروزي  21
 489 أبو سعد محمد بن أحمد بن أبو يوسف الهروي  22
 99 أبو سعيد اإلصطخري  23
 281 هريرة يبن أب يأبو عل  24
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 صفحةال العلم م
 69 لبغويأبو محمد ا  25
 291 أبو محمد الجويني  26
 139 أبو نصر ابن الصباغ  27
 161 أحمد بن موسى بن يونس  28
 473 االستاذ أبو إسحاق اإلسفراييني  29
 62 الجويني إمام الحرمين  31
 98 البندنيجي  31
 122 الخضري  32
 62 الرافعي  33
 333 الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي  34
 455 سليم  35
 84 يخ أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد اإلسفرايينيالش  36
 175 الشيخ أبو علي  37
 465 بن عبد السالم الشيخ عز الدين  38
 134 علي بن أحمد بن الـَمـرزُبان  39
 213 العمراني  41
 62 الغزالي  41
 243 الفقيه منصور  42
 184 الفوراني  43
 228 القاضي أبو حامد  44
 64 روزيالقاضي الحسين بن محمد بن أحمد الم  45
 91 القفال الصغير  46
 117 القفال الكبير  47
 74 المتولي األبيوردي  48
 148 محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي  49
 414 المسعودي  51
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 صفحةال العلم م
 84 النووي  51
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 المفّسرة الغريبة األلفاظفهرس 

 صفحةال الكلمة الغريبة م
 465 األبضاع  1
 318 اإلتالف  2
 512 اإلثخان  3
 132 اإلجارة  4
  85 األجنحة  5
 67 أجهضت  6
 68 أحدث  7
 82 إحياء الموات  8
 262 االختالج  9
 513 آذنهم  11
 496 أربابها  11
 62 االرتعاد  12
 79 االرتفاق  13
 137 األرش  14
 89 أرض خوارة  15
 369 استأنف  16
 179 استبد  17
 81 استقل  18
 262 استهل  19
 29 األشاعرة  21
 132 اإلعارة  21
 186 أعان  22
 257 أعرب  23
 286 األعشى  24
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 صفحةال الكلمة الغريبة م
 139 أعوزت  25
 327 اإلقرار  26
 318 اإلقراض  27
 473 اإلقليم  28
 76 اآلكلة  29
 179 اندمل  31
 378 األنصباء  31
 211 انصرم  32
 513 أنظرهم  33
 129 انكب  34
 178 األنملة  35
 424 أنهر  36
 335 أهل األهواء  37
 482 أهل الجمل  38
 145 أوضحه  39
 317 اإليالء  41
 311 الباغي  41
 111 برزت  42
 511 بياتاً   43
 324 البينة  44
 493 التحكيم  45
 343 التحموا  46
 71 التردِّي  47
 261 التعزير  48
 377 التعصيب  49
 419 التفليس  51
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 صفحةال الكلمة الغريبة م
 131 التقاص  51
 477 التمتمة  52
 211 تمجس  53
 433 التنجيم  54
 89 تندَّى  55
 211 تنصر  56
 348 التواتر  57
 348 التواطؤ  58
 149 توانيا  59
 163 التوكيل  61
 232 الجائفة  61
 92 الُجحر  62
 489 الجزية  63
 461 لجناياتا  64
 171 الحاذق  65
 113 الحانوت  66
 144 الحائل  67
 361 حتف أنفه  68
 435 الحجب  69
 412 الحجة  71
 326 الحجر  71
 199 الحز  72
 22 الحسبة  73
 511 حضهم  74
 217 الحكومات  75
 116 الحمامي  76
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 صفحةال الكلمة الغريبة م
 489 الخراج  77
 476 الخرس  78
 286 الخصي  79
 128 الخطأ المحض  81
 488 الخطابية  81
 166 الخلع  82
 218 الخنثى  83
 382 الخنثى المشكل  84
 365 الخنق  85
 136 دابة جموح  86
 136 دابة شموس  87
 313 دار اإلسالم  88
 426 الدامية  89
 113 دحرجه  91
 88 الدرب  91
 315 الدعوى  92
 82 الدكَّة  93
 84 الدن  94
 63 الدهليز  95
 59 الديات  96
 328 الدين  97
 516 الذراري  98
 238 الذَّف  99
 187 الذمي  111
 335 رافضياً   111
 332 هنالرا  112
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 صفحةال الكلمة الغريبة م
 494 ردءاً   113
 172 الردة  114
 91 رمحت  115
 85 الرَّوَشن  116
 479 الزجر  117
 182 الزحف  118
 489 الزكاة  119
 121 زلق  111
 218 الزمانة  111
 277 زمنة  112
 461 الزنا  113
 238 زهوق الروح  114
 85 الساباط  115
 61 السبب  116
 184 السحر  117
 198 السراية  118
 27 السربال  119
 318 السرقة  121
 91 السرقين  121
 323 السفيه  122
 264 السقط  123
 88 السكة  124
 521 السلب  125
 88 الشارع  126
 91 الشبكة  127
 128 شبه العمد  128
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 صفحةال الكلمة الغريبة م
 461 الشرب  129
 61 الشرط  131
 152 الشط  131
 433 الشعبذة  132
 485 شغور  133
 335 الشفعة  134
 112 الشفير  135
 213 الشقص  136
 418 الشهادات  137
 65 َشَهر  138
 295 الَشْين  139
 171 الصائل  141
 314 الصداق  141
 61 صفعه  142
 482 نصفي  143
 476 الصمم  144
 149 صوب  145
 69 صولته  146
 318 الضالة  147
 163 الضمان  148
 265 َضِمَنة  149
 316 طرأ  151
 344 طرياً   151
 252 طفرة  152
 111 طمَّها  153
 89 طوى البئر  154
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 صفحةال الكلمة الغريبة م
 434 الطيرة  155
 479 الظفر  156
 298 الظهار  157
 65 العاقلة  158
 111 الِعدل  159
 351 العرمى  161
 369 عزل  161
 451 العشية أو العشي  162
 493 العصر  163
 182 العقل  164
 61 العلة  165
 128 العمد المحض  166
 381 العول  167
 433 العيافة  168
 115 غافصه  169
 515 غائلة  171
 451 الغدوة  171
 142 الُغرَّةُ   172
 511 ِغرة  173
 182 الغشيان  174
 318 الغصب  175
 521 الغنيمة  176
 118 فوهة البئر  177
 85 القابول  178
 119 قاطعاً موحياً   179
 273 القائف  181
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 صفحةال الكلمة الغريبة م
 254 الَقدُّ   181
 68 لقذفا  182
 83 قذيت  183
 158 القرض  184
 341 القرينة  185
 315 القسامة  186
 118 القصَّاب  187
 91 القصار  188
 63 الِقصاص  189
 336 القضاء  191
 512 القطر  191
 276 قنة  192
 259 القوابل  193
 145 القود  194
 181 قوس موتور  195
 314 القيم  196
 158 الِقيِمي  197
 511 كبس  198
 311 كتابي  199
 432 الكرامة  211
 514 الكف  211
 125 فَّاَرةاْلكَ   212
 433 الكهانة  213
 152 اللجة  214
 253 اللطم  215
 367 اللعان  216
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 صفحةال الكلمة الغريبة م
 159 لفظ  217
 195 اللقيط  218
 326 اللوث  219
 232 المأمومة  211
 281 المبعَّض  211
 311 المتحتم  212
 514 متحرفاً   213
 514 متحيزاً   214
 344 متلطخ  215
 158 الـِمْثلي  216
 191 المحالفة  217
 311 المحصن  218
 81 الـَمِحلَّة  219
 297 المد  221
 276 مدبرة  221
 315 المدعى عليه  222
 322 المدعي  223
 358 مدنفاً   224
 151 مرساة  225
 379 مسألة المعادة  226
 72 مسبعة  227
 142 المستولدة  228
 133 المسرح  229
 315 المطبق  231
 318 المعامالت  231
 521 المعترك  232
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 صفحةال الكلمة الغريبة م
 184 المعتزلة  233
 64 المعتوه  234
 311 معصوم  235
 325 المفلس  236
 365 َمقِتل  237
 212 المكاتب  238
 146 حالمال  239
 168 المنجنيق  241
 79 الموات  241
 212 المواساة  242
 368-191 المواالة  243
 232 الموضحة  244
 91 الميجنة  245
 82 الميزاب  246
 111 النبكة  247
 214 نجمان  248
 115 نخس  249
 511 نسبي  251
 416 نصب  251
 511 نعقر  252
 152 نقب  253
 271 نكاح الغرور  254
 181 النكول  255
 182 النهب  256
 232 الهاشمة  257
 218 الهرم  258
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 صفحةال الكلمة الغريبة م
 314 لوصيا  259
 416 الوصية  261
 357 الوكالة  261
 191 الوالء  262
 111 الوهدة  263
 511 يتظاهروا  264
 329 يزاحم  265
 341 يطرقها  266
 465 يفرط  267
 471 يقدح  268
 511 ينقمون  269
 252 يوجرها دواء  271
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 فهرس األماكن والبلدان

 صفحةال المكان م
 22 إخميم  1
 25 أدفو  2
 22 أسيوط  3
 26 الجيزة  4
 22 الشرقية  5
 22 الغربية  6
 21 القاهرة  7
 23 القرافة  8
 21 قموال  9
 21 قوص  11
 22 المنيا  11
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 كتابفي ال واردةفهرس الكتب ال

 صفحةال الكتاب م
 489 )في غوامض الحكومات( اإلشراف  1
 371 األم  2
 121 البسيط  3
 173 البيان  4
 421 تعليق القاضي  5
 323 التنبيه  6
 212 الحاوي  7
 241 الخالصة  8
 342 ئدالزوا  9
 435 المختصر  11
 223 مختصر الجويني  11
 72 المهذب  12
 164 )نهاية المطلب( النهاية  13
 495 الوافي  14
 185 الوجيز  15
 172 الوسيط  16

 
 

 نهاية الفهارس-22
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 المصادر والراجعفهرس 
 هـ(682قزويني )المتوفى: آثار البالد وأخبار العباد  تأليف: زكريا بن محمد بن محمود ال -1
األحكام الســــــــلطانية  تأليف: أبي الحســــــــن علي بن محمد الماوردي  تحقيق: أحمد جاد  دار  -2

 م.2116القاهرة  سنة الطبع: -الحديث
إحيــاء علوم الــدين  تــأليف: أبي حــامــد محمــد الغزالي  إعــداد: مركز دار المنهــاج للــدراســـــــــــــــات  -3

 م.2111-ه1432ألولى: والتحقيق العلمي  دار المنهاج  الطبعة ا
(  ه676)المتوفى:  األذكــار للنووي  تــأليف: أبي زكريــا محيي الــدين يحيى بن شــــــــــــــرف النووي -4

-تحقيق: عبد القادر األرنؤوط رحمه الله  الناشــر: دار الفكر للطباعة والنشــر والتوزيع  بيروت
 م.1994-هـ1414لبنان  طبعة جديدة منقحة: 

ن عبد الملك بن عبد الله بن يوســــــف باإلرشــــــاد إلى قواطع األدلة في أصــــــول االعتقاد  تأليف:  -5
  تحقيق: أحمـــد الســــــــــــــــايح  توفيق وهبـــة  (ه478يني  أبو المعـــالي )المتوفى: محمـــد الجو 

 م.2119مصر  الطبعة األولى: -الناشر: مكتبة الثقافة الدينية
كريا بن محمد بن زكريا األنصــاري  زين الدين أســنى المطالب في شــرح روض الطالب  تأليف: ز  -6

 لكبير.  ومعه حاشية الرملي اتاب اإلسالمي  الطبعة: بدون طبعةأبو يحيى السنيكي  دار الك
(  ه911ل الدين السيوطي )المتوفى: األشـباه والنظائر  تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر  جال -7

 م.1991-هـ1411الناشر: دار الكتب العلمية  الطبعة األولى: 
األعالم  تــــأليف: خير الــــدين بن محمود بن محمــــد بن علي بن فــــارس  الزركلي الــــدمشــــــــــــــقي  -8

 م.2112هـ(  دار العلم للماليين  الطبعة الخامسة عشر: 1396)المتوفى: 
أعيان العصـــــر وأعوان النصـــــر  تأليف: صـــــالح الدين خليل بن أيبك الصـــــفدي  طبعة دار الفكر  -9

 م.1998-ه1418سوريا  الطبعة األولى: -ار الفكر  دمشقلبنان  ود-المعاصر  بيروت 
عيدي عبد الفتاح ا-اإلفصــــاح في فقه اللغة  تأليف: حســــين يوســــف موســــى )المتوفى:..( -11 لصـــــّ

 ه.1411هـ(  الناشر: مكتب اإلعالم اإلسالمي الطبعة الرابعة: 1391)المتوفى: 
ي مد الخطيب الشـــربيناإلقناع في حل ألفاظ أبي شـــجاع  تأليف: شـــمس الدين محمد بن أح -11

 بيروت.-دار الفكر-الشافعي  تحقيق: مكتب البحوث والدراسات 
 األلفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية  تأليف: آمال بن عبد العزيز العمرو. -12
ة المنصــــــــــــــورة  الطبعــ  ت فوزي عبــد المطلــب  دار الوفــاءاألم لإلمــام الشـــــــــــــــافعي  تحقيق: رفعــ -13

 م.2111األولى: 
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والتبيـــان في معرفـــة المكيـــال والميزان  تـــأليف: أبي العبـــاس نجم الـــدين ابن الرفعـــة اإليضــــــــــــــــاح  -14
 م.1981دمشق -ه(  تحقيق: محمد أحمد إسماعيل الخاروف  دار الفكر711)ت

اإليضـــــاحات العصـــــرية للمقاييس والمكاييل واألوزان والنقود الشـــــرعية  إعداد: محمد صـــــبحي  -15
 م.2117طبعة األولى: حالق  الناشر: مكتبة الجيل الجديد  ال

لطبعة مكة المكرمة  ا-البحث الفقهي  تأليف: إســـــــماعيل عبد العال  طبعة المكتبة األســـــــدية -16
 م.2118األولى: 

بحر المذهب )في فروع المذهب الشـــــــافعي(  تأليف الروياني  أبو المحاســـــــن عبد الواحد بن  -17
بي  الطبعة األولى: إســــــــــــــماعيل  تحقيق: أحمد عز  عناية الدمشــــــــــــــقي  دار إحياء التراث العر 

 م.2112
بحر المذهب )في فروع المذهب الشــــافعي(  تأليف: الروياني  أبو المحاســــن عبد الواحد بن  -18

 م.2119إسماعيل  تحقيق: طارق فتحي السيد  دار الكتب العلمية  الطبعة األولى: 
لدمشـــقي  االبداية والنهاية  تأليف: أبي الفداء إســـماعيل بن عمر بن كثير القرشـــي البصـــري ثم  -19

 م.1988-هـ1418تحقيق: علي شيري  دار إحياء التراث العربي  الطبعة األولى: 
بـدائع الصــــــــــــــنـائع  تأليف: عالء الدين  أبو بكر بن مســــــــــــــعود بن أحمد الكاســــــــــــــاني الحنفي  -21

 م.1986-هـ 1416هـ(  الناشر: دار الكتب العلمية  الطبعة الثانية: 587)المتوفى: 
حمد الغزالي  رســـــــالة علمية ماجســـــــتير في الجامعة اإلســـــــالمية البســـــــيط  تأليف: أبي حامد م -21

 ه  تحقيق د. عبد الرحمن القحطاني.1426-1425بالمدينة المنورة: 
بغيــــة الوعــــاة في طبقــــات اللغويين والنحــــاة  تــــأليف: عبــــد الرحمن بن أبي بكر جالل الــــدين  -22

ــــــــــــــ(  تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم  المكتب911السيوطي )المتوفى:  بنان/ ل-ة العصرية هـ
 صيد.

البيان في مذهب اإلمام الشـافعي  تأليف: أبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني  -23
جــــدة  الطبعــــة األولى: –اليمني الشـــــــــــــــــافعي  تحقيق: قــــاســــــــــــــم محمــــد النوري  دار المنهــــاج

 م.2111-هـ1421
يدي  اق الحســــيني الزَّبتاج العروس من جواهر القاموس  تأليف: محّمد بن محّمد بن عبد الرزّ  -24

 تحقيق: مجموعة من المحققين  دار الهداية.
تاريخ الخلفاء الراشـــــــــــــدين )دراســـــــــــــة جديدة تتضـــــــــــــمن تحقيقاً لمواقف الصـــــــــــــحابة وفق منهج  -25

المحدثين(  تأليف: د. محمد بن إبراهيم بن صـــــالح أبا الخيل  الناشـــــر: دار الفضـــــيلة للنشـــــر 
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بعة األولى: المنصــــورة  الط-مصــــر-نبوي للنشــــر والتوزيعالراياض  توزيع: دار الهدي ال-والتوزيع
 م.2119-ه1431

تاريخ الخلفاء  تأليف: جالل الدين السيوطي  تحقيق: حمدي الدمرداش  الناشر: مكتبة نزار  -26
 م.2114-ه1425مصطفى الباز  الطبعة األولى: 

و جعفر أب بن يزي اآلملي  تــاريخ الطبري )تــاريخ الرســـــــــــــــل والملوك(  تــأليف: محمــد بن جرير -27
 ه.1387بيروت  الطبعة الثانية: -الطبري  الناشر: دار التراث

تتمـة اإلبـانـة عن أحكـام فروع الديانة  تأليف: عبد الرحمن بن مأمون المتولي  رســــــــــــــالة علمية  -28
ه  تحقيق د. عبـــــد الرحيم 1426-1425دكتوراه في جـــــامعـــــة أم القرى بمكـــــة المكرمـــــة: 

 الحارثي.
الدين صـــــــالح ابن الشـــــــيخ ســـــــراج الدين البلقيني  تحقيق: نشـــــــأت   تتمة التدريب  تأليف: علم -29

 م.2112-ه1433الرياض  الطبعة األولى: -كمال المصري  دار القبلتين
تحقيق: عبــد   تحرير ألفــاظ التنبيــه  تــأليف: أبي زكريــا محيي الــدين يحيى بن شــــــــــــــرف النووي -31

 ه.1418دمشق سوريا  الطبعة األولى:  الغني الدقر  طبعة دار القلم 
تحفة المحتاج في شـــــــــــرح المنهاج  تأليف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي  علَّق  -31

 م.2116عليه: سيد بن محمد السناري  دار الحديث القاهرة: 
تشــنيف المســامع بجمع الجوامع لتاج الدين الســبكي  تأليف: أبي عبد الله بدر الدين محمد  -32

هـــــــــــــــ(  دراسة وتحقيق: د. سيد عبد 794لله بن بهادر الزركشـي الشـافعي )المتوفى: بن عبد ا
د. عبد الله ربيع  المدرســــــــــــان بكلية الدراســــــــــــات اإلســــــــــــالمية والعربية بجامعة األزهر  -العزيز

ولى: توزيع المكتبـة المكية  الطبعة األ-النـاشــــــــــــــر: مكتبـة قرطبـة للبحـث العلمي وإحيـاء التراث
 م.1998-هـ1418

عريفات الفقهية  تأليف: محمد عميم اإلحســــــــــــان المجددي البركتي  الناشــــــــــــر: دار الكتب الت -33
ـــــــــــــــــــ 1417العلمية )إعادة صـــــف للطبعة القديمة في باكســــــتان  م(  الطبعة األولى: 1986-هـ

 م.2113-هـ 1424
ـــــــــــــــــــ(  816التعريفات  تأليف: علي بن محمد بن علي الزين الشــــــريف الجرجاني )المتوفى:  -34 هـ

وصــــححه جماعة من العلماء بإشــــراف الناشــــر  الناشــــر: دار الكتب العلمية المحقق: ضــــبطه 
 م.1983-هـ 1413لبنان  الطبعة األولى: –بيروت

التعليقة الكبرى في الفروع  تأليف: القاضــــــــي أبي الطيب طاهر الطبري  رســــــــالة علمية دكتوراه  -35
 ه  تحقيق: مرضي الدوسري.1425بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة: 
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التعليقة الكبرى في الفروع  تأليف: القاضــــــــي أبي الطيب طاهر الطبري  رســــــــالة علمية دكتوراه  -36
 ه  تحقيق: مازن الحارثي.1425بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة: 

التلخيص  تـأليف: أبي العبـاس أحمـد بن أحمـد الطبري المعروف بـابن القاص  تحقيق: عادل  -37
 شر: مكتبة نزار مصطفى البار.عبد الموجود  وعلي معوض  النا

التمهيد في تخريج الفروع على األصـــــــول  تأليف: عبد الرحيم بن الحســـــــن بن علي اإلســـــــنوي  -38
(  المحقق: د. محمد حســـــــــن هيتو  ه772محمد  جمال الدين )المتوفى: الشـــــــــافعّي  أبو 

 ه.1411بيروت  الطبعة األولى: –الناشر: مؤسسة الرسالة 
وفى:   تأليف: أبي اسـحاق إبراهيم بن علي بن يوسـف الشــيرازي )المتالتنبيه في الفقه الشـافعي -39

 هـ(  الناشر: عالم الكتب.476
عنيت   تهذيب األســــــــــــــماء واللغات  تأليف: أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شــــــــــــــرف النووي -41

باعة المنيرية  عدة إدارة الطبنشــره وتصــحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصــوله: شــركة العلماء بمســا
 لبنان. –دار الكتب العلمية  بيروت 

تهـــذيـــب اللغـــة  تـــأليف: محمـــد بن أحمـــد األزهري الهروي  تحقيق: محمـــد عوض مرعـــب   -41
 م.2111الناشر: دار إحياء التراث العربي  بيروت لبنان  الطبعة األولى: 

بن  مد الحســــــين بن مســــــعودالتهذيب في فقه اإلمام الشــــــافعي  تأليف: محيي الســــــنة أبو مح -42
(  تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود  ه 516البغوي الشـــــــــــــافعي )المتوفى:  محمد بن الفراء

 م.1997-هـ 1418علي محمد معوض  دار الكتب العلمية  الطبعة األولى: 
تيســــير العزيز الحميد في شــــرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد  تأليف: ســــليمان  -43

(  المحقق: زهير الشـــــــــــــــاويش  ه1233د الوهــاب )المتوفى: ه بن محمــد بن عبــبن عبــد اللــ
 م.2112-هـ1423دمشق  الطبعة األولى: -الناشر: المكتب االسالمي  بيروت

ْورة بن موســـى بن الضــــحاك  -الجامع الكبير  -44 ســـنن الترمذي  تأليف: محمد بن عيســـى بن ســـَ
اد معروف  دار الغرب اإلســـالمي (  تحقيق: بشـــار عو ه279لترمذي  أبو عيســـى )المتوفى: ا

 م.1998بيروت   –
ـــــــــــــــــــــــــــ( 321جمهرة اللغة  تأليف: أبي بكر محمد بن الحســـــــــــــن بن دريد األزدي )المتوفى:  -45 هـ

 م.1987بيروت  الطبعة األولى: –المحقق: رمزي منير بعلبكي  الناشر: دار العلم للماليين 
ســـخة عباس القمولي  مخطوط  نالجواهر البحرية في شــرح الوســـيط  تأليف: نجم الدين أبي ال -46

 (.721تركيا  رقم الحفظ )-مكتبة متحف طوبقبوسراي  إسطنبول
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الجواهر البحرية في شــرح الوســـيط  تأليف: نجم الدين أبي العباس القمولي  مخطوط  نســـخة  -47
 (.42315/42316مصر  رقم الحفظ )-المكتبة األزهرية  القاهرة

 جم الدين أبي العباس القمولي  مخطوط  نســـخةالجواهر البحرية في شــرح الوســـيط  تأليف: ن -48
 (.516تركيا  رقم الحفظ )-المكتبة السليمانية  إسطنبول

الجواهر البحرية في شــرح الوســـيط  تأليف: نجم الدين أبي العباس القمولي  مخطوط  نســـخة  -49
 (.1126فرنسا  رقم الحفظ )-المكتبة الوطنية  باريس

يف: محمد بن أحمد بن عرفة الدســــــوقي المالكي حاشــــــية الدســــــوقي على الشــــــرح الكبير  تأل -51
 ه(  الناشر: دار الفكر  بدون طبعة.1231)

الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشـافعي وهو شرح مختصر المزني  تأليف: أبي الحسن  -51
علي بن محمــد بن محمــد بن حبيــب البصــــــــــــــري البغــدادي  الشــــــــــــــهير بــالمــاوردي )المتوفى: 

ــــ(  تحقيق: الشيخ علي451 الشيخ عادل أحمد عبد الموجود  دار الكتب -محمد معوض هـ
 م.1999-هـ 1419لبنان  الطبعة األولى:  –العلمية  بيروت 

حســـــــــــن المحاضـــــــــــرة في تاريخ مصـــــــــــر القاهرة  تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين  -52
لبابي يســى اع-الســيوطي  تحقيق محمد أبو الفضــل إبراهيم  الناشــر: دار إحياء الكتب العربية

 م.1967-ه1387مصر  الطبعة األولى -الحلبي وشركاه
 حقبة من التاريخ  تأليف: عثمان بن محمد الخميس  مؤسسة زاد للنشر والتوزيع. -53
خادم الرافعي والروضـــــة  تأليف: أبي عبد الله بدر الدين محمد بن بهادر الزركشـــــي الشـــــافعي   -54

ه  تحقيق: منصـــــور 1435-1434 رســـــالة علمية ماجســـــتير بجامعة أم القرى كلية الشـــــريعة:
 بن عبد الله الشقحاء.

الخزائن الســـــــنية  تأليف: عبد القادر بن عبد المطلب المنديلي األندونســـــــي  طبعة مؤســـــــســـــــة  -55
 م.2114الرسالة ناشرون  بيروت لبنان  الطبعة األولى: 

الخالصـــــة  تأليف: أبي حامد محمد الغزالي  دراســـــة وتحقيق: أمجد رشـــــيد محمد علي  دار  -56
 م.2117-ه1428منهاج  الطبعة األولى: ال

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة  تأليف: أبي الفضــل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد  -57
(  تحقيق: مراقبة / محمد عبد المعيد ضـــان  مجلس ه852عســـقالني )المتوفى: بن حجر ال

 م.1972-هـ1392صيدر اباد/ الهند  الطبعة الثانية: -دائرة المعارف العثمانية 
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ذيل طبقات الشـــــــافعيين  تأليف: عفيف الدين عبد الله العبادي المطري  تحقيق: أحمد عمر  -58
هاشــــــــــــــم ومحمد زينهم محمد عزب  دار النشــــــــــــــر  مكتبة الثقافة الدينية  القاهرة  طبعة عام: 

 م.1993-ه1413
ة المنورة  دينــالمــ-الرائــد في علم الفرائض  تــأليف: محمــد العيــد الخطراوي  مكتبــة دار التراث -59

 دمشق  الطبعة الرابعة.-مؤسسة علوم القران
الروض المعطـار في خبر األقطار  تأليف: أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحميري  تحقيق:  -61

 م.1981إحسان عباس مؤسسة ناصر للثقافة  بيروت  الطبعة الثانية: 
  ويحيى بن شــــــــــــــرف النو روضـــــــــــــــة الطــالبين وعمــدة المفتين  تــأليف: أبو زكريــا محيي الــدين ي -61

دمشـــــــــــــق  الطبعة األولى: -تحقيق: عبده علي كوشـــــــــــــك  دار الفيحاء  دار المنهل ناشـــــــــــــرون
 م.2112-ه1433

روضــــــــــــــة الناظر وجنة المناظر في أصــــــــــــــول الفقه  تأليف: أبي محمد موفق الدين عبد الله بن  -62
ثم الدمشــــــقي الحنبلي  الشــــــهير بابن قدامة أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدســــــي 

ـــــ(  الناشر: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع  الطبعة الثانية: 621المقدسي )المتوفى:  هـ
 م.2112-هـ1423

الزاهر في غريب ألفاظ الشـــــــــافعي  تأليف: محمد بن أحمد بن األزهري الهروي  أبو منصـــــــــور  -63
 حميد السعدني  دار الطالئع.هـ(  تحقيق: مسعد عبد ال371)المتوفى: 

شـــــــــــــــذرات الــذهــب في أخبــار من ذهــب  تــأليف: عبــد الحي بن أحمــد بن محمــد ابن العمــاد  -64
هــــ(  حققه: محمود األرناؤوط  خرج أحاديثه: 1189الَعكري الحنبلي  أبو الفالح )المتوفى: 

 م.1986-هـ 1416بيروت  الطبعة األولى:  –عبد القادر األرناؤوط  دار ابن كثير  دمشق 
شـرح السـنة  تأليف: محيي السـنة  أبو محمد الحسـين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي  -65

ـــــــــــــــــ(  تحقيق: شــــعيب األرنؤوط516الشــــافعي )المتوفى:  محمد زهير الشــــاويش  الناشــــر: -هـ
 م.1983-هـ1413دمشق  بيروت  الطبعة الثانية: -المكتب اإلسالمي

د القوي بن الكريم الطوفي الصــــــرصــــــري  أبو شــــــرح مختصــــــر الروضــــــة  تأليف: ســــــليمان بن عب -66
هــــــــــــ(  المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي  الناشر: 716الربيع  نجم الدين )المتوفى: 

 م.1987-هـ 1417مؤسسة الرسالة  الطبعة األولى: 
شـــــرح نخبة الفكر في مصـــــطلحات أهل األثر  تأليف: علي بن محمد أبو الحســـــن نور الدين  -67

-هيثم نزار تميم  دار األرقم-ه(  تحقيق: محمـــــد نزار تميم1114لقـــــاري )المال الهروي ا
 بيروت.-لبنان



 دراسةً وتحقيقًا....... هـ(727الجواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي )ت:

 

547 

الصـــحاح تاج اللغة وصـــحاح العربية  تأليف: أبي نصـــر إســـماعيل بن حماد الجوهري الفارابي   -68
- ه1417بيروت  الطبعــة الرابعــة:  – تحقيق: أحمــد عبــد الغفور عطــار  دار العلم للماليين

 م.1987
 وسننه الله رسـول أمور من المختصـر الصـحيح ري المسـمى بالجامع المسـندصـحيح البخا -69

 بن ناصر زهير الجعفي  تحقيق: محمد البخاري إسماعيل بن محمد الله عبد وأيامـــــــــــــــــه  أبو
 هـ.1422األولى:  النجاة  الطبعة طوق الناصر  دار

بن  مد بن عبد الرحمنالضـــوء الالمع ألهل القرن التاســـع  تأليف: شـــمس الدين أبي الخير مح -71
(  الناشـــــر: منشـــــورات ه912بن محمد الســـــخاوي )المتوفى:  محمد بن أبي بكر بن عثمان

 بيروت.-دار مكتبة الحياة
الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء مصر والصعيد  تأليف: كمال الدين أبي الفضل جعفر بن  -71

: أليف والنشـــــــر  ســـــــنةثعلب األدفوي  تحقيق ســـــــعد محمد حســـــــن  طبعة الدار المصـــــــرية للت
 ه.1382

طبقات الشــافعية الكبرى  تأليف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين الســبكي  تحقيق: د.  -72
محمود محمد الطناحي  د. عبد الفتاح محمد الحلو  هجر للطباعة والنشــــر والتوزيع  الطبعة 

 هـ.1413الثانية: 
  عمر األســدي الشــهبي الدمشــقيطبقات الشــافعية  تأليف: أبي بكر بن أحمد بن محمد بن  -73

هــــــــــــ(  تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان  عالم 851تقي الدين ابن قاضي شهبة )المتوفى: 
 هـ.1417بيروت  الطبعة األولى:  –الكتب 

طبقات الشــــــافعية  تأليف: عبد الرحيم بن الحســــــن بن علي اإلســــــنوي الشــــــافعّي  أبو محمد   -74
ق: كمال يوســـــــــف الحوت  الناشـــــــــر: دار الكتب هــــــــــــــــــــــــ(  تحقي772جمال الدين )المتوفى: 
 م.2112العلمية  الطبعة األولى: 

صــــــــــــري ثم لبطبقات الشــــــــــــافعيين  تأليف: أبي الفداء إســــــــــــماعيل بن عمر بن كثير القرشــــــــــــي ا -75
(  تحقيق: د أحمد عمر هاشـــــــم  د محمد زينهم محمد عزب  ه774الدمشـــــــقي )المتوفى: 
 م.1993-هـ1413مكتبة الثقافة الدينية: 

الـداوودي المــالكي ات المفســــــــــــــرين  تـأليف: محمــد بن علي بن أحمـد  شــــــــــــــمس الــدين طبقـ -76
بيروت  راجع النســـــــــخة وضـــــــــبط أعالمها: -(  الناشـــــــــر: دار الكتب العلميةه945)المتوفى: 

 لجنة من العلماء بإشراف الناشر.
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طبقات صـــــــــلحاء اليمن  المؤلف: عبد الوهاب بن عبد الرحمن البريهي الســـــــــكســـــــــكي اليمني  -77
 صنعاء.–هـ(  المحقق: عبد الله محمد الحبشي الناشر: مكتبة االرشاد914فى: )المتو 

طرح التثريب في شرح التقريب  تأليف: أبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد  -78
-(  الناشر: الطبعة المصرية القديمةه816إبراهيم العراقي )المتوفى:  الرحمن بن أبي بكر بن
ها )دار إحياء التراث العربي  ومؤســــــــــــســــــــــــة التاريخ العربي  ودار الفكر وصــــــــــــورتها دور عدة من

 العربي(.
العباب المحيط بمعظم نصـــــوص الشـــــافعي واألصـــــحاب  تأليف: صـــــفي الدين أحمد بن عمر  -79

المزجد الزبيدي الشـــــــــافعي  اعتنى به: اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراســـــــــات والتحقيق 
 م.2116العلمي  الطبعة األولى: 

العزيز شـــــــــرح الوجيز المعروف بالشـــــــــرح الكبير  تأليف: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم   -81
عـادل أحمـد عبد الموجود  دار -أبو القـاســــــــــــــم الرافعي القزويني  تحقيق: علي محمـد عوض 

 م.1997-هـ 1417لبنان  الطبعة األولى:  –الكتب العلمية  بيروت 
: أبي حفص عمر بن علي بن أحمد المصــــــــري ابن العقد المذهب في حملة المذهب  تأليف -81

الملقن  تحقيق: أيمن األزهري  وســــــــــــــيـــد المهني  طبعـــة دار الكتـــب العلميـــة  بيروت لبنـــان  
 م.1997-ه1417الطبعة األولى: 

عون المعبود شــــــــرح ســــــــنن أبي داود  تأليف: أبو الطيب محمد شــــــــمس الحق العظيم آبادي   -82
ة المدينة المنورة  الطبع-النشــــــــــر: المكتبة الســــــــــلفية المحقق: عبد الرحمن محمد عثمان  دار

 م.1968-هـ1388الثانية: 
غاية السـول إلى علم األصـول  تأليف: يوسـف بن حسـن بن أحمد بن حسن ابن عبد الهادي  -83

َرد الحنبلي )المتوفى: الصـــــالحي  جمال الدين  ابن ا (  تحقيق: بدر بن ناصـــــر بن ه919لِمبـْ
- ه1433الكويت  الطبعة األولى: -نللنشر والتوزيع واإلعالمشرع السبيعي  الناشر: غراس 

 م.2112
غنية الفقيه في شـــــرح التنبيه  تأليف: أحمد بن موســـــى بن يونس الموصـــــلي  تحقيق: أ.د فهد  -84

بن ســــــــليمان الصــــــــاعدي  رســــــــالة علمية ماجســــــــتير في الجامعة اإلســــــــالمية بالمدينة المنورة: 
 ه.1425

 الظلم(  تأليف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمدالغياثي )غياث األمم في التياث  -85
ــــب  دار ه478يني  أبو المعــــالي )المتوفى: الجو  ــــد العظيم محمود الــــدي (  تحقيق: أ د عب

 م.2111المنهاج  الطبعة الثالثة للكتاب واألولى للناشر: 
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ي الجامعة ففتاوى البغوي  تأليف: اإلمام الحســــــين بن مســــــعود البغوي  رســــــالة علمية دكتوراه  -86
 ه  تحقيق د. يوسف بن سليمان القرزعي.1431اإلسالمية بالمدينة المنورة: 

الفتاوى الكبرى  تأليف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد الســــــالم بن عبد  -87
هــــــــــــــــــــ(  728الله بن أبي القاســــــم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشــــــقي )المتوفى: 

 م.1987-هـ1418كتب العلمية  الطبعة األولى: الناشر: دار ال
فتح الباري شـــــرح صـــــحيح البخاري  تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضـــــل العســـــقالني  -88

 .ه1379بيروت  -الشافعي  الناشر: دار المعرفة
محمد  (  تأليف: زكريا بنالشـــرح واألصـــل لزكريا األنصـــاريفتح الوهاب بشـــرح منهج الطالب ) -89

هــــ(  الناشر: دار 926ا األنصاري  زين الدين أبو يحيى السنيكي )المتوفى: بن أحمد بن زكري
 الفكر للطباعة والنشر.

مان بن تأليف: ســلي  فتوحات الوهاب بتوضــيح شــرح منهج الطالب المعروف بحاشــية الجمل -91
عمر بن منصـــــور العجيلي األزهري  المعروف بالجمل  دار الفكر  الطبعة: بدون طبعة وبدون 

 تاريخ.
رق معاصرة تنتسب إلى اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها  تأليف: د. غالب علي العواجي  ف -91

 م.2114الشركة العصرية العربية المحدودة  الطبعة العاشرة: 
الفصــــــــــــــل في الملـل واألهواء والنحـل  تأليف: أبي محمد علي بن أحمد بن ســــــــــــــعيد بن حزم  -92

 القاهرة.-لناشر: مكتبة الخانجيهـ(  ا456األندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى: 
الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشــــــــــافعي  اشـــــــــــترك في تأليف هذه الســــــــــلســـــــــــلة: الدكتور  -93

ْربجي  الناشـــــر: دار القلم للطباعة والنشـــــر  ُمصـــــطفى الِخْن  الدكتور ُمصـــــطفى الُبغا  علي الشـــــّ
 م.1992-هـ 1413والتوزيع  دمشق  الطبعة الرابعة:

يف: مجــد الــدين أبو طــاهر محمــد بن يعقوب الفيروز آبــادي )المتوفى: القــاموس المحيط  تــأل -94
ـــــــــــــــــــــ(  تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤســــــــســــــــة الرســــــــالة  بإشــــــــراف: محمد نعيم 817 هـ

 م.2115- ه1426لبنان  الطبعة الثامنة:  – العرقُسوسي  مؤسسة الرسالة   بيروت
: شــــــــيخ اإلســــــــالم عز الدين عبد القواعد الكبرى )قواعد األحكام في إصــــــــالح األنام(  تأليف -95

 دمشق.-العزيز بن عبد السالم  تحقيق: نزيه كمال حماد  عثمان جمعة ضميرية  دار القلم
قوت المحتــاج في شــــــــــــــرح المنهــاج  تــأليف: شــــــــــــــهــاب الــدين أبي العبــاس أحمــد بن حمــدان  -96

بيروت  الطبعـــة األولى: -األذرعي  تحقيق: عيـــد محمـــد عبـــد الحميـــد  دار الكتـــب العلميـــة
 م.2116
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الكامل في التاريخ  تأليف: أبو الحســــــــــــن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم  -97
الشيباني الجزري  عز الدين بن األثير  تحقيق: عمر عبد السالم تدمري  الناشر: دار الكتاب 

 م.1997-ه1417لبنان  الطبعة األولى: -بيروت-العربي
ن حمد بن محمد بن علي األنصــــــــــــــاري  المعروف بابكفاية النبيه في شــــــــــــــرح التنبيه  تأليف: أ -98

 م.2119الرفعة  تحقيق: مجدي محمد سرور باسلوم  دار الكتب العلمية  الطبعة األولى: 
كنز الراغبين شــــــــرح منهاج الطالبين  تأليف: جالل الدين محمد بن أحمد بن محمد المحلي  -99

 م.2113ثانية الطبعة ال-دار المنهاج-ه(  عني به: محمود صالح الحديدي864)
بيروت  الطبعة –لســــــــــــــان العرب  تأليف: محمد بن مكرم بن علي ابن منظور  دار صــــــــــــــادر -111

 هـ.1414الثالثة: 
س األئمة الســـــــرخســـــــي )المتوفى: المبســـــــوط  تأليف: محمد بن أحمد بن أبي ســـــــهل شـــــــم -111

 م.1993-هـ 1414بيروت  تاريخ النشر: –(  الناشر: دار المعرفة ه483
تقي الـــدين أبو العبـــاس أحمـــد بن عبـــد الحليم بن تيميـــة الحراني  مجموع الفتـــاوى  تـــأليف: -112

هـــــــــــ(  المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم  الناشر: مجمع الملك فهد 728)المتوفى: 
لطباعة المصــــــــــــــحف الشــــــــــــــريف  المدينة النبوية  المملكة العربية الســــــــــــــعودية  عام النشــــــــــــــر: 

 م.1995هـ/1416
لســــبكي والمطيعي((  تأليف: محيي الدين يحيى بن المجموع شــــرح المهذب ))مع تكملة ا -113

   دار الفكر.شرف النووي
مختار الصــــــــــــــحاح  تأليف: محمد بن أبي بكر الرازي  الناشــــــــــــــر: المكتبة العصــــــــــــــرية بالدار  -114

 م.1991-ه1421النموذجية  بيروت لبنان  الطبعة الخامسة: 
اجه الطلبة الشـــــــافعية  تأليف: علوي بن أحمد الســـــــقاف  مختصـــــــر الفوائد المكية فيما يحت -115

 تحقيق وتعليق: د. يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي  دار البشائر اإلسالمية.
مختصــــــر المزني  تأليف: أبي إبراهيم إســــــماعيل بن يحيى بن إســــــماعيل المزني  دار الكتب  -116

 م.1998-ه1419بيروت لبنان  الطبعة األولى: -العلمية
 دمشـــــــــــــق  الطبعة الثانية:-هي العام  تأليف: مصـــــــــــــطفى أحمد الزرقا  دار القلمالمدخل الفق -117

 م.2114
المــدخـــل إلى دراســــــــــــــــة المـــذاهــب الفقهيـــة  تـــأليف: على جمعــة محمـــد عبـــد الوهـــاب  دار  -118

 هـ.1422القاهرة  الطبعة الثانية: -السالم
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بعة ن  الطالمدخل إلى مذهب الشـــــافعي  تأليف: أكرم القواســـــمي  طبعة دار النفائس  األرد -119
 م.2113األولى عام: 

المســائل المولدات  تأليف: أبي بكر محمد بن أحمد بن محمد الحداد الكناني المصــري   -111
تحقيق: د. عبـد الرحمن الـدارقي  رســــــــــــــالـة علمية دكتوراه في جامعة أم القرى بمكة المكرمة: 

 ه.1433
مي  المكتبة لي الفيو المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  تأليف: أحمد بن محمد بن ع -111

 بيروت. –العلمية 
مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في األعالم والكتب واآلراء والترجيحات   -112

م  أصل 2112-هــــــ1422تأليف: مريم محمد صالح الظفيري  دار ابن حزم  الطبعة األولى: 
 ة والعربية )مصر(.كلية الدراسات اإلسالمي-جامعة األزهر -الكتاب: رسالة ماجستير 

المطلب العالي في شـرح وسـيط الغزالي  تأليف: أحمد بن محمد األنصاري  المعروف بابن  -113
ه  1436-1435الرفعة  رســـــــالة علمية ماجســـــــتير في الجامعة اإلســـــــالمية بالمدينة المنورة: 

 تحقيق: محمد ثابت محمد.
ابن نصاري  المعروف بالمطلب العالي في شـرح وسـيط الغزالي  تأليف: أحمد بن محمد األ -114

ه  1436-1435الرفعة  رســـــــالة علمية ماجســـــــتير في الجامعة اإلســـــــالمية بالمدينة المنورة: 
 تحقيق: عبد الهادي الرشيدي.

المطلب العالي في شـرح وسـيط الغزالي  تأليف: أحمد بن محمد األنصاري  المعروف بابن  -115
ه  1436-1435مدينة المنورة: الرفعة  رســـــــالة علمية ماجســـــــتير في الجامعة اإلســـــــالمية بال

 تحقيق: عبد القيوم حميد الله.
معالم القربة في طلب الحســـــــبة  تأليف: محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد بن األخوة   -116

 «.كمبردج»هـ(  الناشر: دار الفنون 729القرشي  ضياء الدين )المتوفى: 
ِر وَ  معجم البدع  تأليف: رائد بن صــــــبري بن أبي علفة  الناشــــــر: دار -117 التَّوزيع  العاصــــــمة لِلنَّشــــــْ

 م.1996-هـ1417الطبعة األولى: 
معجم البلــدان  تــأليف: شــــــــــــــهــاب الــدين أبو عبــد اللــه يــاقوت بن عبــد اللــه الرومي الحموي  -118

 م.1995هـ(  الناشر: دار صادر  بيروت  الطبعة الثانية: 626)المتوفى: 
ـــأليف: د. أحمـــد مختـــار -119 ـــة المعـــاصــــــــــــــرة  ت ـــد الحميـــد عمر )المتوفى: ع معجم اللغـــة العربي ب

 م.2118-هـ  1429( بمساعدة فريق عمل  الناشر: عالم الكتب  الطبعة األولى: ه1424
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معجم المصـــــــطلحات واأللفاظ الفقهية  تأليف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم  مدرس  -121
 جامعة األزهر  الناشر: دار الفضيلة.-أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون 

لفين  تأليف: عمر بن رضــــــــــــــا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشــــــــــــــقي معجم المؤ  -121
 بيروت  دار إحياء التراث العربي  بيروت.-هـ(  مكتبة المثنى 1418)المتوفى: 

 المعجم الوسيط  تأليف مجمع اللغة العربية بالقاهرة  الناشر: دار الدعوة. -122
 م.1997ف  الطبعة األولى:سقاف علي الكافي مصطلحات فقه الشافعية  تأليف:معجم  -123
حامد صـــادق قنيبي  الناشــــر: دار النفائس -معجم لغة الفقهاء  تأليف: محمد رواس قلعجي -124

 م.1988-هـ1418للطباعة والنشر والتوزيع  الطبعة الثانية: 
ــــب  -125 ــــأليف: محمــــد بن أحمــــد الخطي مغني المحتــــاج إلى معرفــــة معــــاني ألفــــاظ المنهــــاج  ت

ـــه: ولى: لبنـــان  الطبعـــة األ-محمـــد خليـــل عيتـــاني  دار المعرفـــة  بيروت الشــــــــــــــربيني  اعتنى ب
 م.1997-ه1418

المغني  تـأليف: أبو محمـد موفق الـدين عبـد اللـه بن أحمـد بن محمـد بن قـدامة الجماعيلي  -126
 م.1968ه(  الناشر: مكتبة القاهرة  بدون طبعة  621المقدسي )

: عبد ويني الرازي  أبو الحســــــين  تحقيقمقاييس اللغة  تأليف: أحمد بن فارس بن زكريا القز  -127
 م.1979-هـ 1399السالم محمد هارون  دار الفكر  

مقـدمات نهاية المطلب  تأليف: أ.د/ عبد العظيم محمود الّديب  )مطبوعة مع كتاب نهاية  -128
 م.2117-هـ1428المطلب( دار المنهاج  الطبعة األولى: 

 كريم بن أبى بكر أحمد الشــــــــــــهرســــــــــــتانيالملل والنحل  تأليف: أبي الفتح محمد بن عبد ال -129
 هـ( الناشر: مؤسسة الحلبي.548)المتوفى: 

منهاج الســـنة النبوية في نقض كالم الشـــيعة القدرية  تأليف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن  -131
عبد الحليم بن عبد الســــالم بن عبد الله بن أبي القاســــم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 

ـــــ(  المحقق: محمد رشاد سالم  الناشر: جامعة اإلمام محمد بن 728: الدمشقي )المتوفى هـ
 م.1986-هـ1416سعود اإلسالمية  الطبعة األولى: 

منهـاج الطـالبين وعمـدة المفتين في الفقـه  تأليف: أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شــــــــــــــرف  -131
ن  دار المنهــاج  الطبعــة هر شــــــــــــــعبــاهـــــــــــــــــــــــــــــ(  عني بــه: محمــد محمــد طــا676ت:) النووي
 م.2111الثانية:

المنهاج شــــرح صــــحيح مســــلم ابن الحجاج  تأليف: أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شــــرف  -132
 ه.1392  الناشر: دار إحياء التراث العربي  بيروت لبنان  الطبعة الثالثة: النووي
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هري لوافي  تأليف: يوســف بن تغري بردي بن عبد الله الظاالمنهل الصــافي والمســتوفى بعد ا -133
هـــــــــــــــــــ(  حققه ووضــــع حواشـــــيه: دكتور 874الحنفي  أبو المحاســــن  جمال الدين )المتوفى: 

محمد محمد أمين  تقديم: دكتور ســــعيد عبد الفتاح عاشــــور  الناشــــر: الهيئة المصــــرية العامة 
 للكتاب.

ي  اسـحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيراز  المهذب في فقه اإلمام الشـافعي  تأليف: أبي -134
 دار الكتب العلمية.

المهمات في شــــرح الروضــــة والرافعي  تأليف: جمال الدين عبد الرحيم اإلســــنوي  اعتنى به:  -135
-ه1431أبو الفضل الدمياطي  أحمد بن علي  دار ابن حزم  بيروت لبنان  الطبعة األولى: 

 م.2119
اآلثـار  تـأليف: أحمـد بن علي بن عبد القادر  أبو العباس المواعظ واالعتبـار بـذكر الخطط و  -136

ـــــــــــــــــ(  الناشــــر: دار الكتب العلمية  845الحســـيني العبيدي  تقي الدين المقريزي )المتوفى:  هـ
 هـ.1418بيروت  الطبعة األولى: 

مدينة إســـــــالمية  تأليف: عبد الحكيم العفيفي  دار أوراق شـــــــرقية  الطبعة  1111موســـــــوعة  -137
 م.2111األولى: 

بيروت  -موسـوعة المدن العربية واإلسـالمية  تأليف: الدكتور يحيى شامي  دار الفكر العربي -138
 م.1993الطبعة األولى: 

النبوات  تــأليف: تقي الــدين أبو العبــاس أحمــد بن عبــد الحليم بن عبــد الســــــــــــــالم ابن تيميــة  -139
-اء الســـلفه(  تحقيق: عبد العزيز بن صـــالح الطويان  الناشـــر: أضـــو 728الحراني الحنبلي )

 م.2111-الرياض  الطبعة األولى
النجم الوهاج في شـــرح المنهاج  تأليف: محمد بن موســـى بن عيســـى بن علي الدَِّميري  دار  -141

 م.2114-هـ 1425المنهاج )جدة(  تحقيق: لجنة علمية  الطبعة األولى: 
 ننزهة النظر في توضـــــــيح نخبة الفكر في مصـــــــطلح أهل األثر  تأليف: أبي الفضـــــــل أحمد ب -141

ه(  تحقيق: عبد الله بن ضـــــــــيف الله 852علي بن محمد بن أحمد بن حجر العســـــــــقالني )
 ه.1422الطبعة األولى   -الرحيلي  مطبعة سفير الرياض

ـــأليف: محمد بن أحمد بن محمد بن  -142 النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب  تـ
فى عبد الحفيظ ســــالم  ه(  دراســــة تحقيق تعليق: مصــــط633بطال الركبي المعروف ببطال )

 مكة المكرمة.-الناشر: المكتبة التجارية
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نهاية الرتبة في طلب الحســـــــــبة  تأليف: محمد بن أحمد ابن بســـــــــام المحتســــــــــب  تحقيق:  -143
محمد حســــــن محمد حســــــن إســــــماعيل  أحمد فريد المزيدي  الناشــــــر: دار الكتب العلمية  

 م.2113-هـ1424لبنان  الطبعة األولى: -بيروت
تاج إلى شـــــــــــرح المنهاج  تأليف: شـــــــــــمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن نهاية المح -144

ـــــــــــــــــ(  الناشــــر: دار الفكر  بيروت  الطبعة: ط 1114حمزة شــــهاب الدين الرملي )المتوفى:  هـ
 م.1984-هـ1414-أخيرة

نهـايـة المطلـب في درايـة المذهب  تأليف: عبد الملك بن عبد الله بن يوســــــــــــــف بن محمد  -145
هـــــــــــــــــــــ(  تحقيق: أ. د/ عبد العظيم محمود الّديب  دار 478لي )المتوفى: الجويني  أبو المعا

 م.2117-هـ1428المنهاج  الطبعة األولى: 
الهداية إلى أوهام الكفاية  تأليف: عبد الرحيم بن الحســـــن بن علي اإلســـــنوي الشـــــافعّي  أبو  -146

: هـــــــــــــــ(  المحقق: مجدي محمد سـرور باسـلوم  الناشر772محمد  جمال الدين )المتوفى: 
 .2119دار الكتب العلمي  مطبوع بخاتمة )كفاية النبيه( البن الرفعة  سنة النشر: 

الوافي بالوفيات  تأليف: صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي  تحقيق: أحمد  -147
 م.2111-هـ1421بيروت   –األرناؤوط  وتركي مصطفى  دار إحياء التراث 

ف: أبي حـامـد محمد الغزالي  تحقيق: علي معوض  الوجيز في فقـه اإلمـام الشــــــــــــــافعي  تـألي -148
 م.1997وعادل عبد الموجود  دار األرقم بن أبي األرقم  بيروت  الطبعة األولى: 

الوســـــــــــيط في المذهب  تأليف: أبي حامد محمد الغزالي  تحقيق: محمد محمد تامر  دار  -149
 م.1997-ه1417السالم  الطبعة األولى: 

لزمـان  تـأليف: أبي العباس شــــــــــــــمس الدين أحمد بن محمد بن وفيـات األعيـان وأنبـاء أبنـاء ا -151
ـــــــــــــــــــــــ(  المحقق: إحســــــــــان 681إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي اإلربلي )المتوفى:  هـ

 بيروت.-عباس  الناشر: دار صادر
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 الموضوعاتفهرس 
 صفحةال                                                                     الموضوع                           

 3 ......................................................................... الرسالة ملخص

 6 ................................................................................ المقدمة

 8 ................................................ :العلمية وأهميته المخطوط اختيار أسباب

 9 ..................................................................... :السابقة الدراسات

 33.......................................................................... البحث خطة

 36......................................................................... التحقيق منهج

 18 ........................................................................... وتقدير شكر

 11 ................................................................................. الدراسة قسم: االول القسم

 20.................................... :مطالب ةثماني وفيه المؤلف، دراسة: األول المبحث

 21 ............................................ :وكنيته ونسبته  ونسبه  اسمه : األول المطلب

 21 ................................................................. :مولده: الثاني المطلب

 21 .......................................................... .العلمية نشأته: الثالث المطلب

 23 ........................................................ .وتالميذه شيوخه: الرابع المطلب

 23 .......................................................................... .شيوخه: أوالً 

 25 ......................................................................... :تالميذه: ثانياً 

 26 ..................................... :عليه العلماء وثناء العلمية  مكانته: الخامس المطلب

 26 .................................................................... :العلمية مكانته: أوالً 

 27 ................................................ :يلي ما ذلك ومن عليه  العلماء ثناء: ثانياً 

 29 .............................................. .الفقهي ومذهبه عقيدته : السادس المطلب

 29 .......................................................................... :عقيدته: أوالً 

 31 ................................................................... :الفقهي مذهبه: ثانياً 

 31 ............................................................... :مؤلفاته: السابع المطلب

 32 .................................................................. :وفاته: الثامن المطلب

 33................. :مطالب ستة وفيه ،(البحرية الجواهر) بالكتاب التعريف: الثاني المبحث
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 33 ............................ :المؤلف إلى نسبته وتوثيق كتاب ال اسم تحقيق: األول المطلب

 33 .............................................................. :الكتاب اسم تحقيق: أوالً 

 33 .......................................................... :المؤلف إلى نسبته توثيق: ثانياً 

 36 .......................................... :العلمية ومكانته الكتاب  أهمية: الثاني المطلب

 38 ........................................ :المحقق النص في المؤلف منهج: الثالث المطلب

 41 ................................... :المحقق النص في المؤلف اصطالحات: ابعالر  المطلب

 45 ..................................... :المحقق النص في المؤلف مصادر: الخامس المطلب

 99................................................... الكتاب لهذا الموجودة النسخ وصف

 49 ............................................. :للتحقيق المختارة الخطية النسخ وصف: أوالً 

 51 ............................................. :للكتاب األخرى الخطية النسخ وصف: ثانياً 

 22........................................................................... -الملحق-

 55 ................................................................................................. المحقق النص

 29........ .والمباِشرات األسباب من لها المُوِجبِ  بيان في الديات كتاب من[ الثاني] القسم

 29............................................................... :أطراف أربعة في والنظر

 29..................................................... :غيره عن السببِ  تمييز في: األول

 62 ...................................................................... :صور الَطَرف وفي

 62 ................................................... مميز  غير صبيٍ  على َصاح إذا: األولى

 66 ............................................. األرض  وجه على صبي على َصاح لو: الثانية

 67 .................. .ضمانه أوجب الجنين  سقوط إلى أفضى إذا والتخويف  التهديد[: الثالثة]

 69 .................................................................................. :فرع

ي فيه؛ أثر له مما غيرها مع الهالك علة اجتماع في: الثاني الطرف  في ِعلةٌ  فإنهُ  ئر،الب في كالتردِّ
 00........................................................ .فيه مدخل/ له والحفر الهالك،

 72 ................................................................................. :فروع

 72 ......................................................... َمسبعةٍ  في صبياً  وضعَ  لو: األول

 73 ............................................................ بسيفه  إنساناً  أتبعَ  إذا: الثاني

 76 ................................................. سابٍح؛ إلى الصبي الولي َسلَّمَ  إذا: الثالث

 08............................................... .وغيره الحفر في العدوان بيان في: فصل

 78 ....................................................... :َمواِضع خمسة في يـُْفَرضُ  والحفر
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 78 ............................................................. ملكه  في َيكون أن: َأحُدها

 79 ............................................................. مواتٍ  في يحفرها أن: الثاني

 79 ....................................................... َغيرِه؛ ِملكِ  في يحفرها أن: الثالث

 81 ............................................................ رعالشا في َيحفرَها أن: الرابع

 83 .......................................... العامة  للمصلحةِ  مسجدٍ  في يحفرهُ  أن: الخامس

 82........ :مسائل ففيها الطريق، إلى المشروعات واألسبطة واألجنحة، القوابيل، وأمَّا: فصل

 85 ........................................................... الشارع إلى هذه إشراع: األولى

 89 ................................................. [ملكه] في يَتَصرَّف أن َأَحدٍ  لكلِ : الثانية

 93 ................................................................................ :فرعان

 93 ....................................................... داره  ِدهليز في بئراً  َحفر لو: األول

 95 ............................................................... .مسائل وفيه: الثاني الفرع

 95 ................................................. الشارع إلى الميازيب إخراج يجوز: األولى

 96 .................................................................. جداراً؛ بـََنى إذا: الثانية

 111 ...................... البيوت  وُقمامات والموز والفول والرمان البطيخ ُقشور: الثالثة المسألة

 111 ................................................................................ :فرع

 112 ................................................... فزلق الطريق  في الماء رشَّ  لو: الرابعة

 114 ................................................................................ فروع

 114 ...................................................... جداٍر  إلى خشبةً  َأْسندَ  لو: األول

 115 ..................................................................... َنَخسَ  إذا: الثاني

 116 ....................................... الحمام في إنسانٌ  اغتسل لو: "الغزالي قال: الثالث

 300 ........................................ سبب على سبب ترجيح في[: الثالث] الطرف

 113 ................................................................................ فروع

 113 .................................................................... :صورتان فيه األول

 113 ..................................................... الطريق  في َحجراً  َوَضعَ  لو: األولى

 114 ............................................................................... الثانية

 119 ............................................................................... الثاني

 121 ............................................................................... الثالث
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 رجيح،ت غير من[ لشركةا] تقتضي التي المتشابهة، األسباب اجتماع في: الرابع الطرف
 320 ................................................................. .ونحوه كاالصطدام

 127 .......................... .َرقيقين أو ُحرين  يكونا أن إمَّا: والمصطدمان[: األولى الصورة]

 146 .................. .فيهما بما فغرقتا َمالَحين  بإجراء سفينتان؛ دمتاصط إذا: الثانية الصورة

 146 ...................................................... بفعلهما؛ يكون أن: األولى الحالة

 149 ................................................... بِفعلِهما؛ ال يحُصل أن: الثانية الحالة

 153 ................................................................................ :فرع

 153 .................................................... أعدال بتسعةِ  ُمثَقَلةٌ  سفينةٌ  كانت لو

 154 ............................................................................. :ثانٍ  فرعٌ 

 156 ........................................................................... :ثالث فرعٌ 

 البحر  يف متاعك ألقِ : "فيها الذي المتاع لصاحب المشرفِة  السفينةِ  في إنسانٌ  قال لو: األولى
 157 ........................................................................ ضمانه  وعلي

 159 .......................................... :بشرطين مشروط اإللقاء عند الضمان ووجوب

 159 ..................................... َمال أو نـَْفٍس  هالكِ  َخوفِ  عندَ  َيكون أن: أحدهما

 161 ......................................... المتاع بصاحب اإللقاءِ  فائدةُ  َتخَتص أال: الثاني

 162 ................. لضمانه يتعرض ولم البحر  في متاعك أَلقِ : الخوفِ  عند لهُ  قال لو: الثانية

 162 ...................... ضامنون  السفينةِ  وركبانَ  وأنا البحر  في متاعكَ  أَلقِ : "قال لو: الثالثة

 164 ............  "التقسيط أردت: "قال ثم  "ضامنون السفينة وركبان أنا: "قوله أْطَلقَ  لو: الرابعة

 166 ..........................  "ضامنون السفينة وركبان ضامن  وأنا أَلِقه: "يقول أن: الخامسة

 167 ............................................................................... :فروع

 167 .......................... الثُلث  فالن وعلى الضمان  نصفُ  ليَّ وع متاعَك  أَلقِ : "قال لو

 167 ............................... ؛"طالَبكَ  إن َضمانُه وعليَّ  فالن  متاعَ  أَلقِ : "لرجلٍ  قال ولو

 168 ...................................... بالمنجنيق حجراً  مثالً  عشرةٌ  َرَمى إذا: الثالثة الصورة

 171 ........................................ :مسائل وفيه الجراحات  تعدد في: الرابعة الصورة

 171 ..................................................................... َصالَ  إذا: األولى

 172 .................................................. مرتداً  َجرَحَ  لو: الحداد ابن قال: الثانية

 174 ........................................................أربعة  الرِدَّة في َجَرَحهُ  لو: الثالثة

 178 .............................................................................. :فرعان
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 178 ....................... أَنـُملةٍ  أو ِإصَبٍع  أو َيٍد  َقطعِ  أو بإيضاٍح  ُحرٍّ  على َعبدٌ  َجَنى: األول

 181 ....................... فماتا  اآلخر  منهما ُكلً  َفضربَ  بسيفيهما  َرجالن التقى إذا: الثاني

 183 .......................................................باديةٍ  في شخصانِ  التَـَقى: الثالث

 184 ........................................................................ السحر: الرابع

 186 .................................................................... أعان لو: الخامس

 380 .............................. .الدية عليه تجبُ  من بيان في: الكتاب من الثالث القسم

 390 .......................................... .المتحملين العاقلةِ  َمعرَفةِ  في: األول الفصل

 191 ................................................................ :ثالثة التَّحمل وِجَهاتُ 

 191 ................................................................. .القرابةُ : األولى الجهة

 192 .................................................................. .الَوالءُ : يةالثان الجهة

 195 ............................................................................... :فروع

 195 ........................................................................ اللقيطُ : األول

 195 ....................................................... [َتحمُّل] طَشرْ  أنَّ  سيأتي: الثاني

 196 ................ الَعِتيق  َعْقل َتحمُّل في واحدٍ  كَشخصٍ  فـَُهم عبداً  جماعةً  َأعَتقَ  لو: الثالث

 197 ................................................ ُمعِتقه عن لالَعقْ  الَعِتيق َتحمُّل في: الرابع

 197 ......................... األب؛ لمَوالي َعليه الَوالءُ  ثـََبت وَعتيَقة َعتيقٍ  من المَتولَّد: الخامس

 216 ............................................................. .المال بيتُ : الثالثة الجهةُ 

لين] الَعاقلة في المعتبرةُ  الصفات وأمَّا  218 ................................. :َفخمسٌ   [المتحمِّ

 218 ..................................................................... التكليف: األولى

 218 ....................................................................... الذُُّكورَة: الثانية

 219 .............................................................. الدِّين في المَوافقةُ : الثالثة

 211 ............................................................. الَفقر انتفاءُ : الرابعة الصفة

 215 ................................................................................ :فرعٌ 

 215 ......................................... اإلبل  ُفوِجَدت الحول  بَعد البدلِ  أداُء تَأَخرَ  لو

 215 ................................................................................ :آخر

 215 ......... الحال  في المال بَيت من الباقي ُأِخذَ  الحول بواجبِ  العاقلة على التوزيع َيفِ  لم إذا

 236 ......................................... العاقلة على الضرب كيفية في: الثاني الفصل

 216 ......................................................................... :مسائل وفيه
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 وه أو سنة  كل ِحصَّة هو هل العاقلة  من واحدٍ  ُكل على الواجبُ  الرُبع أو النصُف : األولى
 216 ............................................................ الثالث السنين في الواجب

 217 . اتوالحكوم المقدرة الجراحات وأُروشِ  األطراف من َغيرها َبَدلُ  العاقلة  على ُيضَرب: الثانية

 218 ................................... قليالً  الجنايةِ  أَرشُ  فكان الجديد؛ على فـَرَّعنا إذا: الثالثة

 221 .................................................. العاقلة وقـَلَّتِ  الواجب َكثُر إذا: الرابعة

 226 ................................................................................ :فرع

 226 ........................ فأنكر؛ َعمد؛ ِشبه أو خطًأ  ُمورثه قَتل أنَّه َرجلٍ  على عٍ ُمدَّ  ادعى إذا

 220 .............................................................................. :فصل

 220 .................................... سنين ثالثِ  في ُتضربُ  الكاملة فالديةُ  األجُل، وأمَّا

 231 ............................................................................... :فروع

 231 ........................................................... ثالثة واحدٌ  قَتل لو[: األول]

 231 ............................................................... واحداً  قتلوا ثالثةٌ : الثاني

 232 ................. فيها يُنظر الجراحات وأُروش األطراف ديات أنَّ  المشهور الصحيحُ : الثالث

 235 .......................................... الجناية بلدِ  في حاضرين كانوا إن العاقلة: الرابع

 238 ...................... الروح زُهوق َوقت من النفس كدية المضروبة  المدة ابتداء: الخامس

 241 .............................. من على يجبُ  الرقيق بجنايةِ  الواجب المال أنَّ  في: السادس

 251 .......................................... العبد فداءَ  اخترتُ : السيد قَال لو: السابع الفرعُ 

 251 ....................... برقبته األرشُ  يتعلق لم ولٌد  لها جاريةً  َجنت لو: "البغوي قال: الثامن

 251 .............. ثمنهُ  وَصرف الحاكم بَاعهُ  ليـَُباع  ُيسلَمهُ  ولم الجاني  السيد يَفدِ  لم لو: التاسع

 222 .............................................. الجنين دية في الكتاب من الرابع القسم

 222 ........................................................ :أطراف أربعة في فيه والكالم

 222 ....................................................................... :األول الطرف

 261 ................................................................................ :فرع

 264 ................................................................................ :فرع

 269 ................................................... الُغرَّة فيه َيِجبُ  فيما: الثاني الطرف

 277 ............................................................................... :فروع

 278 ........................................... حامالً  زوجته رجلٌ  َخلَّفَ : الحداد البن الثاني

اد ابن مولدات من الثالث  281 ..................... بالسَّويَّةِ  اثنين بين مشتركةٌ  جاريةٌ : أيضاً  الحدَّ
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 283 ..................................................... تَقدَّم كما الجنايةُ  كانتِ  لو: الرابع

 284 ..................................... َفَحِبَلت المشتركة  الَجارِيَةَ  الشريكان َوِطئَ : الخامس

 284 ............ نفسها على َجَنتْ  إذا السَّيِِّد  من الَحاِملُ  الـُمسَتوَلَدةُ : الحداد ابن قال: السادس

 285 .............. املح امرَأَةٍ  على رقيٌق  وأَبُوهُ  َعِتيَقةٌّ  أُمُّهُ  ُحرٌّ  َجَنى إذا: الصباغ ابن قال: السابع

 285 ........................................... عليها َفَجَنى أََمَتُه  الـُمَكاَتبُ  َأْحَبلَ  إذا: الثامن

 285 ............................................................. [الصباغ ابن] قال: التاسع

 286 ........................................................ الُغرَّةِ  صفة في: الثالثُ  الطرف

 286 ...................................... العبيد في الرَّد يـُْثِبت َعيبٍ  ُكل من السَّالمةُ : األولى

 287 ......................................................................... الِسن: الثانية

 287 ........................................................................ الِقيَمة: الثالثة

 292 ........................................... عليه َتِجبُ  ومن الُغرَّة له َتِجبُ  فيمن: فصل

 295 ................................................................................ :فرع

 290 ................................................................... القتل كفارة كتاب

 297 ............................................................................ فيه والنظر

 299 ........................................................................ :الموِجب أمَّا

 299 .......................................................................... األول الركن

 313 ....................................................................... .الَقاِتل: الثاني

 319 ................................................................................. فرع

 311 ................................................................ [القتيل: الثالث الركن]

 332 ........................................ فيه والشهادة عليه والقسامة الدم دعوى كتاب

عوى: لاألو  النظر: فيها النظر يقع أمور ثالثة فهذه  332 ................................ .الدَّ

 315 ............................................................ :شروط خمسة فيها ويُعتبر

 315 ............................................................. عليه المدََّعى تعيين: األول

 319 ............................................................................... الثاني

 321 ................................................................................. فرع

 322 ............................................................................... الثالث

 324 ............................................ .ُمكلفاً  ليهعَ  المدََّعى يكون أن: الرابع الشرط



 دراسةً وتحقيقًا....... هـ(727الجواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي )ت:

 

561 

 329 ............................................................................... فرعان

 329 ................................... بالَفَلس عليه المحجور على القتل دعوى ُتسمع: األول

 329 ......................................................... العبد على القتل دعوى: الثاني

 331 ................................. .ويُكذبها يُناقضها عما الدَّعوى سالمة: الخامس الشرط

 331 ............................................................................. :/األولى

 333 ............................... بعمدٍ  ليس بما ففسَّره فاسُتفِسرَ  عمداً  قتالً  ادََّعى لو: الثانية

 334 ..................................... َعاقلته من أو منه المال وأخذ القتل ادََّعى لو: الثالثة

 330 ..............................................................القسامة في الثاني النظر

 337 .............................................................. .محلِّها في: األول األمر

 341 ................................................ :صور اوفيه الحالية  القرينة: األول النوع

 345 .................................................................. [قرينة: ]الثاني النوع

 351 ................................................................................. فرع

 322 ............................................................................... فصلٌ 

 352 .................................................. خمسة وهي اللَّوث  أثر ُمسقطاتِ  في

 352 ............................................. القاضي عند األمارة إثباتُ  يَتعذَّر أن: األول

 354 ........................ ونحوه العمد من صفته دون القتل أصل في اللَّوث ثبت إذا: الثاني

 356 .................................... حقه في اللَّوث ُحصول َعليه المدََّعى نفى إذا: الثالث

 359 .............. لوثاً  َيكن لم القتيلين  هذين أحد قَتل فالناً  أنَّ  شاهدان أو شاهدٌ  ِهدَ ش: الرابع

 361 ............................................................... الورثة َتكاذب: الخامس

 365 ................................................................................. فرع

 365 ......................... ودم ُجرحٍ  أثرُ  المقتول على َيكون ال أن اللَّوث ُمسقطات من ليس

 366 ......................................................... القسامة كيفية[: الثاني] األمر

 373 ................................................................................. فرع

 373 ...................................... القتل َموضع عن المدَِّعي غيبة القسامة من يَمنع ال

 309 .............................................................................. :فصل

 375 ........................................ غائباً  وبعضهم حاضراً  الورثة بعضُ  كان لو: األول

 378 ....................................... أنصبائهم َقدر على الورثة بين تُوزَّع األيمان: الثاني

 382 ................................................ مشكل ُخنثى الورثة في كان إذا: الثالث
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 388 ............................................................................... فرعان

 388 ................... األيمان في َمقامه وارثة قام للدَّم  المدَّعين الورثة أحدُ  مات إذا: أحدهما

 389 ........ ابنين عن َيحِلف أن قَبل اآلخر ومات أحُدهما  َفَحَلف ابنان  للقتيلِ  كان لو: الثاني

 390 ............................................................................... فصل

 394 ............................................................................... فرعان

 394 ............................................................................. [األول]

 395 ....................................................... اثنين على القتل ادََّعى إذا: الثاني

 397 ........................................................... القسامة حكم: الثالث مراأل

 397 ......................................................................... :مسائلٌ  وفيه

 397 ............................................... اللَّوث َمحلِ  في به المدََّعى الَقتلُ : األولى

 411 ....... يُقِسم أن لوارثه َيُكن لم ومات القسامة  عن اللَّوث محلِّ  في المدَّعي َنَكل إذا: الثانية

 413 ................................................ القسامة أيمان يحلف فيمن: الرابع األمر

 413 ................................ [يُقِسم] أن للمَكاَتب كان المَكاَتب  َعبد قُِتلَ  إذا: األول

 415 ............................................ فـَُقِتل عبداً  مستولدتَه السيِّد َملَّكَ  إذا: الثانية

 411 ........................................ بالسراية مات ثم فـََعَتق عبٍد  َيدُ  ُقِطَعت إذا: الثالثة

 411 ..................................... ثابتة فالدية أَقسم  ما بعد القتيل ولي ارتدَّ  إذا: الرابعة

 413 ................................................................................ فروع

 413 ............................................. السكرانَ  الحاكمُ  ُيَحلِّفَ  أن ينبغي ال: األول

 413 ............................................ َعْبِده على اللَّوث وكان َرُجٌل  قُِتلَ  إذا: الثاني

 413 .............................................. عمداً  أباه قـََتل أنَّه َرُجلٍ  على ادََّعى: الثالث

 415 ............................. عليه المدََّعى يمين صفة في: "الله رحمه الشافعي قال: الرابع

 417 ............................................ قصاصاً  ُتوِجبُ  ال ِجرَاحةً  ادََّعى لو: الخامس

ُهود صفات في الثالث النظر  938 ......................................الشهادة وَنْصب الشُّ

 418 ......................................................... :شروط الِجَنايَةِ  على وللشََّهادةِ 

 418 ....................................................................... الذُُّكورَة: األول

 421 ................................................................................. فرع

 423 ............................................................................. التـــفريـــــع

 424 .......................................... صريحة الشهادة صيغة َتُكون أن: الثاني الشرط
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 424 ........... صريحاً  عليه لمشهودا ِفْعل إلى الهالك ُيِضيفَ  أن البد بالَقتل  الَشاِهد: إحداهما

 929 ............................................................................... فصل

 431 ........................................................................ :مسألتان وفيه

 431 ......................... .السَّاحر بإقرار يَثُبت وإنما بالبينة  يَثُبت ال حربالسِّ  الَقتلُ : األولى

 431 ............................... به َيُمت لم لكن بسحري  أَمَرضُته: "الساحر قال لو: الثانية

 432 ................................................................................. فرعٌ 

حر تـََعُلمُ  يجوز هل: الثالثة  432 ................................................. وتَعِليمه؟ السِّ

 434 ................................................ .دفعاً  وال جراً  تـََتَضْمن أال: الثالث الشرط

 438 .......................................... .التكاُذب عن الشهادةُ  َتسَلمَ  َأن: الرابع الشرط

 438 ......................................................................... :مسائل وفيه

 438 ................... قـََتالهُ  أَنَـُّهما َرُجَلين على ِهَداشَ  ولو: "عنه الله رضي الشافعي قال: األولى

 446 ................................................................................. فرع

 446 ........................................... َشاهَدان به له وَشِهدَ  ألفاً  اثنين على ادََّعى لو

 447 ........................... القصاص عن بعضهم بعفو الورثة بعض َشِهدَ  إذا: الثانية المسألة

 451 ................................................ :صور على تشتمل وهي: الثالثة المسألة

 451 ....................................................... القتل َشاهَدا اختلف إذا: األولى

 452 ......... لهبقت أقر أنَّه واآلخر قتله  أنَّه أحدهما شهد َشاهَدين  وأَقَام الَقتل  ادََّعى لو: الثانية

 بالقتل رارهإق على وآخر العمد  بالقتل إقراره على شاهدٌ  له فشهد عمداً  قتالً  ادََّعى لو: الثالثة
 452 .............................................................................. المطلق

 456 ......... خطأً  قتله هأنَّ  وآخر عمداً  قتله بأنَّه شاهدٌ  َفشهدَ  عمداً  قتالً  الوليُّ  ادََّعى لو: الرابعة

[ ذلك] كوني فهل واآللة  والمكان الزمان في باختالفهما الَشهاَدتين َتكاُذب ثـََبت حيث: الخامسة
 458 ............................................................... المدَِّعي؟ به يُقِسم لوثاً 

 458 ................................................................................. فرعٌ 

 960 ................................................... للعقوبات الموِجبة الجنايات كتاب

 963 ............................................................... .البغي: األولى الجناية

 962 ........................................................................ األول الفصل

 462 .................................................... :شرطاً  عشر أربعةَ  اإلمام في ُيشتَرطُ 

 966 ........................................................................ الثاني الفصل
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 966 ............................................. :حصولها طرق وبيان اإلمامة، وجوب في

 466 ................................................................. :بطرق اإلمامة وتنعقد

 466 ........................................................................ البيعة: أحدها

 468 ........................................ إليه وَعهُده قَبَلُه  اإلمام استخالف: الثاني الطريق

 472 ........................................................ واالستيالء القهر: الثالث الطريق

 903 ....................................................................... الثالث الفصل

 البغاِة، ةِصفَ : أمور ثالثة في فيه والنظر البغاِة، في الكالم: وهو الباب، مقصود إلى رجعنا
 909 ........................................................... .قتالهم وكيفية وأحكامهم،

 909 ........................................................... .صفاتهم في :األول النظر

 479 ............................................................ شوكةٌ  لهم َيكون أن: األول

 482 ................................................ تأويل عن بغيُهم يكون أن: الثاني الشرط

 485 .......................................................... .اإلمامِ  َنْصبُ : الثالث الشرط

 980 ........................................................ :البغاة أحكام في الثاني النظر

 999 ............................................................................... فصلٌ 

 999 .................................. الباغي على العادل يُتِلُفه فيما فيه، فالكالم الُغرمُ  وأما

 497 ................................................................................. فرع

 200 ..................................................... ِقَتالهم كيفية في[ الثالث النظر]

 511 .......................................................... بقتال يُبَتَدُرون ال أنَـُّهم: األول

 515 ....................................... بالجراحة ُمثَخِنهم وال َأِسيرهم قَتلُ  َيُجوز ال: الثاني

 518 الجارفة لسيولا وإرسال النيران وإيقاد كالمنجنيق أثره  ويَعظُم يـَُعم بما البغاةِ  نـَُقاِتل ال: الثالث

 519 .................... رحمه ذي تلقَ  يـَتَـَعمَّد أن للعادل نكرهُ : "الله رحمة الشافعي قال: الرابع

 511 ................................................................................ فائدة

 511 ........................................... بالكفار ِقَتالنا على البغاةُ  استعان إذا: الخامس

 515 ............................................................................. التــــفريــــع

 518 ............................................................................... فرعان

 518 ................................................... البغي أهل الذمَّة أَهلُ  قاتل لو: األول

 518 .................................................... بالمعاهدين البغاةُ  استعان لو: الثاني

 519 ... عليه وُيَصلَّى يـَُغسَّل الحرب في البغاة من المقتول أنَّ  على: "الشافعي َنصَّ : السادس األمر
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 521 ................................................................................ فروع

 521 ..................................................... باغيتان طَائفَتان اقتَـَتلت إذا: األول

 521 ..................................... البغاة من واحداً  العدل أهل من واحدٌ  أمَّنَ  لو: الثاني

 521 ...................................... اإلسالم دار حكمُ  عندنا حكمها البغي دار: الثالث

 522 ......... البغي أهلِ  من اثنين ُمَصابَرةُ  العدلِ  أهل من الواحدِ  على َيِجبُ : "المتولي قال: الرابع

 522 ................منهم وسبوا اإلمام وادعهم قد المشركين من قوماً  البغي أهل غزا لو: الخامس

 522 ............................................ البغاة من طائفة المشركون سبى لو: السادس

 523 ........................................................................................... العلمية الفهارس

 229 ....................................................................... اآليات فهرس

 222 ....................................................................... األعالم فهرس

 228 ....................................................... المفّسرة الغريبة األلفاظ فهرس

 239 .............................................................. والبلدان األماكن فهرس

 290 ..................................................... الكتاب في الواردة الكتب فهرس

 293 ............................................................. والراجع المصادر فهرس

 222 .................................................................. الموضوعات فهرس

  



 

 

 
 
 
 
 
 

تم بحمد الله


